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Derek Prince kuulutas Jumala inspireeritud Sõna üle maailma. Derek Prince’i õpetus
praktilisest elust on sügav ning Piiblile toetuv. Derek Prince moto on:“ Õpetada õpetamatuid,
jõuda eraldatuteni ja puudutada neid, kes pole Jumalast kuulnud.“ Ta oli rahvusvaheliselt
tuntud piibliõpetaja, kes reisis rohkem kui 60 aastat kõikidel maailma kontinentidel. Derek
Prince on lõpetanud mitmeid ülikoole, sealhulgas Eton College’i, Cambridge’i ning
Jeruusalemmas asuva Heebrea Ülikooli. Oma elu jooksul kirjutas Prince 45 vaimulikku
raamatut. Raamatuid ning Prince’i soomekeelse tõlkega DVD-õpetussarju saab tellida TV7
netipoest www.tv7.fi. Vt www.tv7.ee- ARHIIV-Derek Prince.
Kaljule rajamine.
Piibel on hea õpetuse mudel, see järgib mitmeid õpetusprintsiipe. Üks neist on see, et alustad
tuttava teemaga ja viid inimesed edasi asjade juurde, mida nad veel ei tea. Ei alustata kunagi
tundmatuga, vaid teada-tuntuga ja liigud sealt edasi. Üks viis, kuidas seda Piiblis tehakse, on
järgmine: võetakse lihtsad, tuttavad, igapäevased kogemused ja tegevused ja antakse neile
vaimne tähendus. Siin on mitmeid näiteid: Piibel räägib põllumehest, kes külvab seemet,
kalamehest, kes kala püüab, sõdurist, kes sõjavarustuse selga paneb ja täiesti teises kontekstis
räägitakse pruudist, kes valmistab end pulmadeks. Need on ainult mõned näited sellest
printsiibist. Kuid see konkreetne tuttav tegevus, millele tahaksin keskenduda, on hoone
ehitamine. Usun, et seda pilti kristlikust elust on kasutatud vähemalt sama palju, kui ükskõik
millist muud pilti. Vaatame kõigepealt Juuda 1:20-21, mis on julgustusesõna meile
usklikena:“ Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades
Pühas Vaimus, hoidke endid Jumala armastuses.“ Piibel ütleb, et peame end üles ehitama
(rajama) oma pühimale usule. See on üks viis, kuidas see ehitamise metafoor toimib. Me ise
vastutame enda ülesehitamise eest. Ef 2:21,22 räägib pühast templist Issandas:“..kelles teidki
üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.“ See räägib ühisest kristlikust kogukonnast,
et meid ehitataks Pühas Vaimus koos kohaks, kus Jumal saaks elada. 1 Pt 2:4-5 rääkides
Jeesusest kui elavast kivist, Peetrus ütleb nii:“ Tulles tema (Jeesuse), elava kivi juurde, kes
küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske
ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes
toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.“ Seal
võrreldakse igaühte meist elavate kividega, mida ehitatakse üheskoos pühaks templiks, milles
Issand saab elama. Veel viimane näide Ap 20, Pauluse hüvastijätt Efesose vanematega, keda
ta väga eriliselt armastas, sest Efesoses oli olnud ta teenistusel võib-olla suurem mõju kui
kuskil mujal. Selles kõnes Ap 20 jätab ta hüvasti ja ütleb neile, et nad ei näe teda selles elus
enam kunagi. Väga liigutav olukord kõigile. See oli viimane asi, mida tahtis jagada, Ap
20:32:“ Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema armusõna hooleks; temal on vägi teid üles
ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas.“ Siis Paulus ütleb, et peamine asi, mis
meid üles ehitab, on Jumala armu Sõna-Piibel. Ta ütleb, et see võib meid üles ehitada ja anda
meile päranduse kõigi nende hulgas, kes on end usu läbi eraldanud Jeesusele Kristusele. Ma ei
ole küll ehitaja, kuid tean, et igal hoonel, kas see on siis tellistest või kivist, betoonist või isegi
puust, on kõige olulisem osa vundament. Piibel räägib väga üksikasjalikult sellest- see on
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teema, mis on ülitähtis meile kõigile- et meil oleks õige alus- vundament. Sest vundament
seab piirid hoonele, mida selle peale saaks ehitada nii suuruses kui massis- vundament seab
piirid. Sama kehtib ka kristlikus elus. Ei ole võimalik ehitada paremat kristlikku elu kui su
vundament võimaldab. See on see elutähtis küsimus, mis on su alus, su vundament? Oled sa
rajanud õige aluse? On ainult üks vundament, mis on adekvaatne ja piisav ja see on piisav
kõigeks, ja see on isik, see isik on Jeesus Kristus. Paulus, kirjutades Korintose kristlastele, 1
Kr 3, kasutab kahte metafoori: põllumajanduslikku metafoori ja seejärel ehitamise näidet. 1Kr
3:9:“ Sest Jumala kaastöölised oleme meie (töötame koos Jumalaga); Jumala põllumaa (see
on põllumajanduse näide), Jumala hoone olete teie (see on ehitamise metafoor).“ Siis ta jätkab
ehitamise näitega:“ Mulle antud Jumala armu järgi olen kui tark hooneehitaja (kr- arhitekt)
rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab! Jah, teist alust ei
saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas- see on Jeesus Kristus.“ Paulus ütleb, et on
ainult üks alus kristlikule elule- see on Jeesus ise. Kõik, mida ei ehitata sellele alusele, ei pea
vastu ajale ja katsumustele. Seega on ülitähtis, et me hindaksime üle, millele me elu ehitatud
on. Oleme me tõesti ehitatud Issandale Jeesusele Kristusele? On meil isiklik suhe Jeesusega ja
Tema tundmine, mille läbi saame Temaga isiklikult suhelda. Sellise aluse ehitamine Jeesuses
on äärmiselt tähtis. Võtame natuke aega ja vaatame, kuidas saame sellise vundamendiJeesuse vundamendi oma elus. Kutsun teid kõiki üles üle hindama oma elu, vaimulikku
olukorda ja vaimulikku kogemust ja kontrollima, kas olete ikka tõesti õiges suhtes selle
vundamendiga. Pöörame Mt 16 ja vaatame natuke algõpetust. Mt 16:13 räägib Jeesus oma
jüngritega:“ Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt:“ Kelle
ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?“ Aga nemad kostsid:“ Mõned ütlevad Ristija
Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.“ Siis teeb ta selle väga
isiklikuks:“ Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?“ Siimon Peetrus kostis:“ Sina oled
Messias, elava Jumala Poeg.“ See oli väga otsustav hetk Peetruse elus ja ka kogu kristluse
ajaloos. Jeesus vastas talle:“ Sina oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda pole sulle
ilmutanud liha ja veri, vaid mu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja
sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.“ Jeesus kasutab
seda juhtumit Peetrusega rajamaks viisi, kuidas ka meie saame rajada aluse Jeesuses Kristuses
endas. Kõigepealt pean lahti seletama mõned sõnad, mida seal kasutatakse. Salm 18 ütleb:“
Sina oled Peetrus..“- kr- petros; „..ja sellele kaljule..“- kr- petra; „..ma ehitan oma koguduse.“
Tihti arvatakse, et Peetrus on koguduse vundament. Pean ütlema, et kui see nii oleks, siis
oleks see väga ebakindel hoone. Sest mõni aeg hiljem Jeesus sõitles teda:“ Tagane minust,
vastupanija.“ Olen lihtsalt tänulik, et kogudus ei ole rajatud Peetrusele ega ka minule.
Tegelikult selgub siit ja see on väga selge kreekakeelses UT-s, mis on ka originaalversioon:“
Sina oled Peetrus (petros), ja sellele kaljule (petra) ma ehitan oma koguduse.“ Petros tähendab
kr keeles „kivi“ või heal juhul „rahnu“, kindlasti mitte midagi suuremat. Tavaliselt sellise
suurusega kivi, mida inimene sai üles võtta ja kedagi visata. Kuid „petra“ tähendab sakilist
kivi, mis tuleb välja aluskivimist. Seda kasutatakse tihti kalju või millegi sellesarnase kohta.
Kuid tähtis on mõista, et see on osa aluskivimist. Mis on aluskivim? See oli täpselt see, mida
Peetrus oli just kogenud. Jeesuse äratundmine sellena, kes Ta on, ilmutatuna Püha Vaimu
poolt. Keegi ei saa tunda Jeesust sellena, kes ta tegelikult on, kui Jumal Isa ei ilmuta Teda
talle Püha Vaimu läbi. See on „petra“- aluskivim, millel me kristlik elu peab baseerumaisiklik kohtumine ja isiklik ilmutus Jeesusest, mitte puusepa pojana, mitte ajaloolise isikuna,
vaid igavese, mitte-loodud Jumala Pojana. Sinna peame jõudma, kui tahame ehitada sellele
kaljule. See kogemus, mida Peetrus läbis, peab saama ka meie kogemuseks. Olen inimestele
mitmeid kordi öelnud, et võite ühineda kogudusega, teha religioosseid tseremooniaid, võite
öelda palve, ja mitte muutuda. Kuid kui tõesti kohtud Jeesusega, saad sa muudetud. Mitte
keegi ei saa kohtuda Jeesusega ja jääda samasuguseks. Igaüks meist peab küsima endalt, kas
mul on olnud see elumuutev, isiklik kokkusaamine Issanda Jeesuse Kristusega. Näitan teile
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neli järjestikust faasi, mis Peetrus selles kohtumises läbis. Kõigepealt, tõega silmitsiseismine.
Jeesus ja Peetrus kohtusid silmast silma. Ei olnud mingit vahendajat, preestrit, mitte kedagi
nende vahel- see oli otsene, isiklik silmitsiseismine Jeesusega- selleni peamegi jõudma. Jeesus
ütles:“ Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb.“ Jumala riiki on ainult
üks tee- see on läbi selle ukse ja see uks ei ole kirik ega õpetus- see on Jeesus. Teiseks,
silmitsiseismisele järgnes ilmutus. Ilmutus, mille annab Jumal Isa Püha Vaimu läbi. Jeesus
ütles:“ Liha ja veri ei ole seda sulle ilmutanud.“ Selleni ei ole võimalik jõuda oma loomulike
meelte kaudu- peab olema ilmutus. Jällegi, see on ülioluline- keegi ei saa tunda Jeesust
sellisena, nagu Ta tõesti on igavese Jumala Pojana, ilma isikliku ilmutuseta. Võid õppida
teoloogiat, võid minna piiblikooli, võid isegi vaimulik olla, kuid ilma isikliku ilmutuseta
Jeesusest ei ole võimalik Teda tunda. See ilmutus tuleb Jumalalt Isalt Jeesuse Kristuse, Tema
Poja läbi. Üle 50 aasta tagasi, keset ööd, sõjaväe kasarmus II maailmasõjas, sain ma kokku
Jeesusega. Mul polnud mingeid õpetuslikke teadmisi, mul ei olnud mingit kiriklikku
kõnepruuki, ma ei osanud öelda, et „sain päästetud“ või „sündisin uuesti“. Seda õppisin
hiljem. Aga ma sain muudetud- radikaalselt ja jäädavalt muudetud. Ma ei muutunud
täiuslikuks, tegelikult, tunnistan ausalt, ma pole ikka veel täiuslik, kuid ma sain muudetudparemaks. Seejärel peame endale teadvustama, mida Püha Vaim meile räägib. Peame
ütlema:“ Jah, ma usun, võtan selle vastu.“ Peame kuidagi reageerima. See ei toimu
automaatselt, midagi peab toimuma meie sees. Neljandaks, peab toimuma avalik tunnistus me
usust Jeesusesse. Selleni juhtis Jeesus ka Peetruse. „Sina oled Kristus, Messias.“ Ta tunnistas
seda avalikult. Inimesed räägivad salausklikest, ja mõistan, et on olemas salausklikud, eriti
maades, kus oma usu tunnistamine Jeesusesse tähendab minna surma. Kuid ma ei usu, et
keegi võiks püsivalt jääda salausklikuks. Loen Mt 10:32-33:“ Igaüht nüüd, kes mind tunnistab
inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu
ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.“ Nii et Jeesus ei
anna sulle kolme varianti, ainult kaks: sa kas tunnistad või salgad. Igaüks meist peab mingil
hetkel jõudma kohta, kus me avalikult teadvustame oma usku Issandasse Jeesusesse. See on
otsustav hetk paljude jaoks. Sõjaväes mõistsin pärast seda, kui olin usklikuks saanud, et parim
oli kõigile teada anda esimesel hetkel tuttavaks saades, mis su seisukoht on. Siis sa ei pea
kunagi pärast selgitama, et ma ei maininud seda kohe, aga... Kuid ma tegin midagi, mis ei ole
just religioosne komme, aga põlvitasin igal õhtul kasarmutoas ja palvetasin. See näitas neile,
et neil on tegemist usuinimesega. Ja nii oli palju lihtsam. Nägin teisi kristlasi, kes mängisid ja
ei näidanud kohe välja, mida nad uskusid. Ja neil oli palju raskem minna pärast tagasi ja anda
õige tunnistus. Nii et soovitan teile seda. Sa ei pea seisma tänavanurgal ja jutlustama, sa ei pea
isegi olema jutlustaja, võid olla koduperenaine või õpilane, kuid kus iganes oled, anna
inimestele teada, et sina usud Jeesusesse, et Ta on Jumala Poeg. Võime küsida, kas selline
ilmutus on võimalik tänapäeval. Kas sul ja mul on võimalik tunda Jeesust sama reaalselt ja
isiklikult nagu Peetrus ja teised jüngrid Teda tundsid. Peame mõistma kaht tähtsat asja:
kõigepealt, Jeesust ei ilmutatud Peetrusele puussepa pojana, sellisena oli ta Teda tundnud juba
mõnda aega. Teda ilmutati talle kui igavese Jumala Pojana. Hb 13:8 ütleb:“ Jeesus Kristus on
seesama eile ja täna ja igavesti!“ Temas ei ole toimunud mingit muutust. Nii et küsimus ei ole
keeles või kultuuris või riietuses, vaid küsimus on Jeesuse igaveses isikus. Seda Peetrus
kogeski, võib-olla esimest korda elus sai ta tõelise ilmutuse sellest, kes Jeesus on. Teiseks,
ilmutus anti Püha Vaimu kaudu. Piibel kutsub Püha Vaimu igaveseks vaimuks, ajatuks
vaimuks- aeg, mood, ajalugu, kombed, keel- need ei muuda Püha Vaimu. Nende kahe põhjuse
tõttu on meil samamoodi võimalik omada otsest, isiklikku ilmutust Jeesusest, täpselt sama
võimalik kui Peetrusel. Kõigepealt sellepärast, et ilmutatakse igavest Jumala Poega ja teiseks
sellepärast, igavene Püha Vaim on see, kes Teda ilmutab. Jõuame järgmise tähtsa praktilise
teemani: kui oled rajanud vundamendi, kuidas sa sellele edasi ehitad? See on järgmine
elutähtis, praktiline küsimus: kuidas ehitada alusele? Tahan vaadata Jeesuse tähendamissõna,
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mille Ta rääkis Mt 7 lõpus, tuntud tähendamissõna targast ja rumalast mehest. Mõlemad
ehitasid maja, kuid tegid seda erinevalt. Mt 7:24:“ Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja
nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule (aluskivim- „petra“).
Sadas paduvihma ja tulid veevood, puhusid tuuled ning sööstsid vastu maja, aga see ei
varisenud, sest see oli rajatud kaljule (aluskivimile). Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent
nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma
ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu maja ja see varises ja selle
kokkuvarisemine oli ränk.“ Kõigepealt on oluline näha, et iga maja koges samu katsumusi,
ükski maja ei pääsenud sellest. Sama torm, mis tuli ühe maja vastu, tuli ka teise maja vastu.
Võin teile öelda, et kristlik elu ei ole tormivaba elu. Te saate kogema torme, Jumal pole
kunagi garanteerinud vastupidist, tegelikult Paulus ja Barnabas ütlesid algkogudusele, et meil
tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Kui oled teel, kus pole mingeid
katsumusi, siis on küsitav, kas see viib Jumala riiki. Ma ei hakka selles jutluses selgitama,
miks peame kogema katsumusi, kuid usu mind, Jumalal on eesmärk selles. Ja kui koged seda
praegu, siis ära anna alla. Jumal kannab su välja. Ja lõpus leiad, et Ta on õpetanud sulle asju,
mida sul poleks olnud võimalik teisel viisil õppida. Mis te arvate, kuidas ma seda tean?
Isiklikust kogemusest. Jutlustan väga harva teooriast. Kuidas ehitab siis tark mees? Väga
lihtsalt- kahel viisil: kuuldes ja tehes Jeesuse sõnade järgi, Piibli sõnade järgi. Kuidas siis
ehitad sellele alusele? Täpselt samamoodi: kuuled, mida Piibel ütleb ja teed selle järgi. Ära
ole ainult kuulja, sest neile ei ole Piiblis mingeid tõotusi. Kuid ole kuulja ja tegija- see on
praktiline. See tähendab rakendada Piibli õpetust oma elus. Ja selles jätkates leiad, et Jumal
avab sulle jätkuvalt uusi valdkondi, kus pead seda tõde rakendama. Olen olnud kristlane üle
50 aasta, kuid Jumal näitab jätkuvalt uusi teid, kuidas rakendada Tema Sõna- uusi valdkondi
mu elus, milles pean seda rakendama. Mu hoone ei ole veel lõpetatud, seda ikka veel
ehitatakse, kuid tänan Jumalat, et see on vastu pidanud mitmetele tormidele. Lk 6 on üks
Jeesuse tähendamissõna, väga sarnane eelmisele, kuid seal on üks oluline lisand. Pöörame Lk
6:46-49, Jeesus räägib:“ Aga miks te mind hüüate:“ Issand, Issand! ega tee, mida ma ütlen?“
See on tähtis küsimus. On kasutu kutsuda Jeesust Issandaks, kui sa Talle ei kuuletu. Sest see
sama sõna „Issand“ tähendab kedagi, kellele peab kuuletuma. Jeesus ütleb, et jälgiksime, et
me lihtsalt ei ütleks asju, mis aga ei muuda meie eluviisi. Siis jätkab Ta Lk 6:47:“ Igaüks, kes
tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ja teeb nende järgi- ma näitan teile, kelle sarnane ta on.
Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja süvendas ja rajas selle aluse kaljule. Kui
siis tuli suurvesi, paiskus vool vastu seda maja, aga ei suutnud seda kõigutada, sest see oli
ehitatud hästi. Aga kes kuuleb ega tee, see on inimese sarnane, kes ehitas maja maa peale ilma
aluseta; tulvaveed paiskusid selle vastu ja see varises kohe kokku, ja selle maja varisemine oli
ränk.“ Luukas on lisatud üks väike detail, mida Matteuses ei ole. Siin ütleb, et see inimene,
kes tahtis jõuda aluskivimini, pidi kaevama sügavale. Ta pidi palju asju eest ära koristama,
enne aluskivimile ehitamist. See käib paljude kohta. Võib-olla mitte meie kõigi kohta, kuid
enamus meist, kes kasvasid üles nime poolest kristlikus kultuuris, pidime palju asju eest ära
koristama, enne kui jõudsime aluskivimini. Teised ka, kes kasvasid üles täiesti mittekristlikus
kultuuris, peavad ka teatud asjad kõrvaldama, kuid neil on see teistmoodi. Tahan välja
pakkuda viis asja, mis peame tee pealt eest kõrvaldama. Esmalt, traditsioonid. Mitte kõik
traditsioonid ei ole halvad, mõned on head ka. Me ei taha kõiki traditsioone välja visata. Kuid
Jeesus ütles oma aja inimestele:“ Oma pärimusega (traditsioonidega) muudate te Jumala Sõna
kehtetuks.“ Te usute traditsioonidesse ja käitute nende põhjal, mis ei ole Jumala Sõnaga
kooskõlas. Pean ütlema oma kogemuse põhjal, et Jeesus ütleks täpselt sama, samadele
juutidele ka tänapäeval:“ Oma traditsioonidega olete te Jumala Sõna kehtetuks teinud.“ Kuid
ärme vaata ainult juute, see käib samamoodi paljude teiste kohta, kes on kristlikust taustast.
Oleme pärinud traditsioonid, käitumismallid, asjad, mida teeme, sõnad, mida räägime, mis ei
lähe sugugi kokku Piibliga. Peame olema väga tähelepanelikud ja jälgima seda. Püüan mitte
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konkreetseid märkusi teha, kuigi neid oleks mitmeid...Teiseks peame kõrvaldama
eelarvamused. Siin ei ole kedagi, kellel poleks mingil hetkel olnud eelarvamusi. On olemas
igasuguseid eelarvamusi. Rassilised eelarvamused, kahjuks on tänapäeva maailm täis rassilisi
eelarvamusi. Teame, et maades, näiteks nagu Lõuna-Aafrika Vabariik, kus on küll toimunud
imelised muutused, kuid kõrvaldati rassiliste eelarvamuste pärast teatud inimesed kogudusest.
Kohutav mõte, kuid see ei ole ainus koht, kus on rassilised eelarvamused. USA-s on olnud
väga palju rassilisi eelarvamusi ja paljudes kohtades on veel siiani. Olen briti taustaga ja võin
öelda, et ka brittidel on omad eelarvamused. Kasvasin üles paljude eelarvamustega. Pidin
sügavale kaevuma, et neist lahti saada. Mu enda perekonna taust on Indiast. Kõik mu
esivanemad teenisid Briti armees Indias. Mäletan, et 12-aastase poisina rääkisin süütult
lõunalauas:“ Ma ei mõista, miks me ei võiks indialast lõunale kutsuda?“ Mu pere reageeris
õudusega. Mõtlesin, et mis küll selle põhjus on. Hiljem mõistsin, et see on eelarvamus.
Uskuge mind, vaatan hetkel väga paljude erinevate rassidega taustadest inimeste peale, kuid
väga vähesed neist on vabad kõigist rassilistest eelarvamustest. Siis on veel
konfessioonidevahelised eelarvamused. Enamik meist reageerib teatud konfessioonidele
negatiivselt. Mu esimene naine, kes on Issanda juures, oli taanlane. Ta kasvas üles Taani
luterlikus kirikus ja siis tegi midagi kohutavat nende silmis- lasi end ristida usklikuks. Taani
keeles kutsuvad nad seda „ ginderker“- teistkordselt ristitu. Kuna ta oli õpetaja Taani
koolisüsteemis, läks ta lugu Parlamendis arutlusele, kas ta võib ikka jääda õpetajaks. Pean
ütlema, et mu naine jätkas pidevat sõda luteri kirikuga, tegelikult oma elu lõpuni. Ei õigusta
seda, leian, et see oli ta nõrkus. Kuid olen ise õppinud, et kui saan teada, et inimesed kuuluvad
teatud konfessiooni, kujuneb mul teatud suhtumine neisse, neid ennast kohtamata. Mõtlen, et
nad on kindlasti sellised, ja selles nad eksivad jne. Kogemusest olen õppinud, et kui võimalik,
ära otsusta inimese üle enne, kui oled temaga kohtunud. Olen kohanud inimesi „valest“
konfessioonilisest taustast, kes on osutunud kõige õigemateks inimesteks, keda tean. Ja
mõned on olnud „õigest“ taustast, kes olid valed. Palun ärge andke maad
konfessioonidevahelistele eelarvamustele. Siis on sotsiaalsed eelarvamused. Jällegi, olen
näide kellestki, kes kasvas üles sotsiaalsete eelarvamustega. Ma isegi ei teadnud, et mul on
eelarvamused. Sain hariduse Suurbritannias Eton’is ja hiljem Cambridge’s ja ma lihtsalt ei
teadnud, kuidas ülejäänud maailm elas. Siis sattusin Briti armeesse ja olin koos kõikvõimalike
inimestega, kellega polnud kunagi varem kokku puutunud. Hakkasin mõistma, kui vähe ma
teadsin oma enda Briti rahvast. Tänan Jumalat selle kogemuse eest, 5,5 aastat Briti armeessee puhastas mind paljudest sotsiaalsetest eelarvamustest. Kuna olin pärit ohvitseride
perekonnast, olin harjunud olema sel tasandil. Kui ma ei olnud sel tasandil, siis õppisin
midagi. Kui näed inimesi samalt tasandilt, paistavad nad ühtmoodi, kuid kui vaatad neid
altpoolt, näevad nad teistmoodi välja. Olen sellest ajast saati alati öelnud:“ Jumal, millisena
näin ma inimestele, kes näevad mind altpoolt?“ Seega on mitmet sorti eelarvamusi. On ka
isiklikke eelarvamusi. Mõnedele ei meeldi kõva häälega inimesed, mõnedele ei meeldi
punapead. On igasuguseid rumalaid eelarvamusi, mis meil paljudel on. Lähme edasi, on valed
arvamused. Inimesed, kel on täiesti vale ettekujutus sellest, kes Jeesus on. Õrn Jeesus,
alandlik ja leebe, kes jõulupeole kohale ilmub- see ei ole tõeline Jeesus. Ta oli täiesti
teistsugune inimene, šokeeriv, väga aldis meie eelarvamusi ja valesid arusaamu ümber
lükkama. Ja on palju muid asju, millest meil on vale ettekujutus. Vale pilt sellest, mis
tähendab olla kristlane. Üles kasvades sellises taustas nagu mainisin, mõtlesin endamisi, et kui
minust peakski kunagi kristlane saama, tähendab see kannatust elu lõpuni. Nagu Pat Boone,
mõtlesin, et taevas ei ole väärt 70 aastat õnnetut elu maa peal. Seega välistasin täielikult
võimaluse saada kristlaseks, kuni kohtusin Jeesusega. Siis on veel midagi väga ohtlikku: see
on uskmatus. Vahel kui hakkan õpetama, alustan sellega, et kutsun kõiki inimesi lahti ütlema
uskmatusest. Meie meeled ei ole päriselt avatud usule. Lõpuks, ja usun, et kõige tähtsam on
vastuhakk. Võib-olla ütled:“ Vend Prince, mina küll vastuhakkaja ei ole.“- Oled küll. Ja kui sa
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pole seda mõistnud, siis oled edasi selline. Ma ei hakka seda teoloogiliselt selgitama, kuid iga
Aadama järeltulija sünnib selle vastuhakuga enda sees. Pead selle vastuhakkaja tuvastama ja
tegelema sellega. Jumalal on üks ravim vastuhakkaja vastu. Kas teate, mis? Hukkamine. Ta ei
saada teda kirikusse, ta ei õpeta talle kuldset reeglit, ei lase tal kirjakohti pähe õppida. Ta
mõistab ta surma. Kuid Jumala halastus on see, et hukkamine toimus pea 2000 aastat tagasi,
kui Jeesus suri ristil. Meie vana inimene löödi koos Temaga risti. Peame jõudma kohta, kus
leiame selle vastuhakkaja enda sees ja alistume vabatahtlikult hukkamisele. Nüüd tulen Piibli
juurde, sest see on täpselt sama tähtis, kui ükski muu asi kristliku elu juures. Tahan vaadata
ühte kohta Johannese evangeeliumis, Jh 10:35. Me ei vaata praegu konteksti, kuna see võtaks
päris palju aega. Jeesus ütles:“ Kui see (Jumal) nimetab jumalaiks neid, kelle kohta Jumala
sõna käis- ja Pühakirja ei saa teha tühjaks.“ See on väga märkimisväärne salm kuna siin
Jeesus kasutab kahte peamist nimetust Piiblile: Jumala Sõna ja Pühakiri. Kui Ta kutsub Piiblit
Jumala Sõnaks, siis see tähendab, et see tuleb Jumalalt, see ei tulnud inimeselt. See võis tulla
inimkanali kaudu, kuid see on Sõna Jumalalt. See väljend „Pühakiri“ on defineeriv väljend.
See tähendab seda, mis on paika pandud kirjalikult. Jumal on öelnud palju asju, mis ei ole üles
kirjutatud. Kuid Piibel sisaldab neid asju, mida Jumal nägi, mis peavad saama üles kirjutatudsee on Pühakiri. Selle kohta tegi Jeesus ühe lihtsa, jalustrabava väite- Pühakirja ei saa teha
tühjaks. Võid vaielda nii palju kui soovid Piibli inspiratsiooni või autoriteedi üle, kuid Jeesus
on öelnud- seda ei saa murda, see on täiesti autoriteetne. See saab täielikult täidetud. Kõik,
mis seal sees on, sünnib täpselt nii. Võid astuda selle vastu, võid seda eirata, kuid sa ei saa
seda murda. Tegelikult, kui sellest lõplikult loobud, murrab see sinu. Pühakirja ei saa murda.
See on nii seatud. Kui valida üks asi, mida kurat tahab teha meie elus, siis on see vähendada
meie usku Piibli usaldusväärsusesse ja õigsusesse. Kui oleme nagu Jeesus, siis ütleme lihtsalt,
et Pühakirja ei saa murda. Järgmisena tahan öelda, et lisaks Piiblile on ka Jeesus ise Jumala
Sõna. See tuleb välja Jh 1:1:“ Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.“
See viitab Jeesusele. Ta oli Sõna, Ta on Sõna. Jh 1:14:“ Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel,
nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.“ Kui Jeesus sündis sel
ajal, kus tähistame jõule, kuigi see ei olegi see õige aastaaeg, sai Sõna lihaks. Kuid Ta oli alati
olnud Sõna, igavikuliselt oli Ta Sõna koos Jumalaga. Ja kui Ta tagasi tuleb, kas tead, kuidas
Ta tagasi tuleb? Kas tead, mis Ta nimeks saab? Las ma ütlen sulle. Ilm 19. See on väga
tähelepanuväärne. Kui Ta algul tuli, siis oli Ta Sõna. Kui Ta tuleb tagasi, siis on Ta ka Sõna.
See on pilt Jeesusest, kui Ta tuleb taevast auga, et rajada oma kuningriik maale. Ilm 19:1113:“ Ma nägin taeva olevat avatud, ning ennäe: valge hobune! Selle nimi, kes tema seljas
istus, on Ustav ja Tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu
tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid (kuningakroone). Neile oli kirjutatud nimi, mida ei
tea keegi muu kui tema ise. Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimiJumala Sõna.“ Ta oli alati Jumala Sõna, ikka on veel Sõna ja saab olema Sõna. See toob esile
millegi väga tähtsa: Jeesus ja Piibel on täielikus kooskõlas. Sinu suhtumine ühte neist on sama
ka teise suhtes. Ei saa uskuda Jeesusesse ja mitte uskuda Piiblisse. Kas kuulsid seda? Jeesus
on Jumala Sõna. Ta on Sõna, mis sai lihaks. Piibel on Sõna Pühakirjas, üles kirjutatuna. Sinu
suhtumine ühte neist peab olema sama mis teisegi. Need kaks on täielikus kooskõlas.
Lõpupoole jõudes tahan võtta 5 elutähtsat fakti Jumala Sõna kohta ja sinu suhet nendega, mis
on kirjas Jh 14 peatükis. Ainult kolm salmi. Jeesus jätab mingis mõttes hüvasti oma
jüngritega. Ta hoiatab neid, et hakkab lahkuma, jüngrid jäävad omapead mingiks ajaks. See
on väga dramaatiline aeg jüngrite elus, nad on liigutatud sellest. Selle kõige keskel annab
Jeesus aga ühe hämmastava ilmutuse sellest, mida Piibel meile kui usklikele peaks
tähendama. Jh 14:19:“ Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest
mina elan ja ka teie peate elama.“ Jeesus eristas siin maailma, neid, kes ei tunnista Jeesust, ja
enda järgijaid. „Maailm ei näe mind, kuid jüngrid näevad mind.“ Juudas, mitte Iskariot, küsis
olulise küsimuse, salmis 22:“ Talle ütles Juudas:“ Issand, mis see on, et sa näitad ennast ainult
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meile ja mitte maailmale?“ Ta ütles seda, sest Jeesus ütles, et maailm ei näe teda, kuid nemad
näevad. Ta küsis, et kuidas Ta ilmutab end neile, kuid mitte maailmale. See vastus, mille
Jeesus andis, on täis väga olulist tõde- salmis 23:“ Jeesus vastas Talle:“ Kui keegi armastab
mind, küll ta peab minu sõna ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema
juurde.“ Tahan Jeesuse vastusest välja tuua 5 eluliselt tähtsat fakti. Kõigepealt, Jeesus ütles, et
ilmutab end oma järgijatele, mitte maailmale. Mis on see eristav tunnus Tema järgijate ja
maailma vahel? Vastus on: Jumala Sõna pidamine. Tõeline järgija peab kinni Jeesuse Sõnast.
Neid ei saa eristada konfessioonilise sildi järgi, vaid selle järgi, kuidas nad suhtuvad Sõnasse.
Jumala Sõna pidamine eristab jüngrid maailmast. Teine tõde on see: Jeesus ütles, et kui keegi
armastab Teda, siis Ta peab Tema Sõna. Seega Jumala Sõna pidamine on ülim test, mis näitab
jüngri armastust Jumala vastu. Armastus on kuulekuse motivatsioon. Väga tähtis on mõista, et
usklikena ei motiveeri meid hirm, vaid armastus. Mingis mõttes kasutas seadus hirmu
motivatsioonina. kui teed seda, siis saad karistada. Kuid see ei toimi. Olen aidanud üles
kasvatada suure arvu lapsi. Mõned teist ei usuks, kui palju, seega ei hakka sellest praegu
rääkima. Leidsin, et kui nad on su kontrolli all vanemana, võid kasutada hirmu. Kuid kui nad
su jätavad ja neid motiveeris hirm, siis nad muutuvad. Ainus motiiv, mis hoiab neid lojaalsete
ja ustavatena, on armastus. Jumal ja Jeesus olid küllalt targad, et mitte rajada hirmule, vaid
armastusele. Jumala Sõna pidamine on jüngri armastuse kõrgeim läbikatsumine. „Kui keegi
armastab mind, siis ta peab minu sõna.“ Armastus on kuulekuse motivatsioon. Salm 23:“ Kui
keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda..“ See on veel üks
imeline fakt. Jumala Sõna pidamine on see, mis paneb Jumalat Isa meid armastama ühe erilise
armastusega. Jumal armastab küll kogu maailma, teatud viisil, kuid Tal on hoopis teine
armastuse määr tõeliste Jeesuse järgijate vastu, nende vastu, kes peavad Tema Sõna. Siis on
meil see küsimus, mida Juudas küsis:“ Kuidas sa ilmutad end meile ja mitte maailmale?“
Jeesuse vastus oli:“ Kui keegi armastab mind, peab ta minu sõna.“ Seega, kuidas ilmutab
Kristus ennast meile? Sõna läbi. Sõna pidamise kaudu saame Jeesust paremini tundma. Meil
võib olla mingi imeline vaimulik kogemus, meid võidakse tõmmata kolmandasse taevasse või
mis tahes see võib olla. Kuid enamikega see ei juhtu. Ja see ei ole põhiline viis, kuidas Jumal
end ilmutab ja Jeesus end ilmutab. Ta teeb seda Jumala Sõna pidamise läbi. Lõpetuseks- ja
see on hämmastav tõsiasi:“ Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa
armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.“ Piiblis on ainult mõned kohad,
kus Jumala kohta kasutatakse mitmuses asesõna. Kuid see on üks neist. Jeesus ütleb:“ Meiemu Isa ja mina, tuleme ja teeme eluaseme ta juurde.“ See on hingetuksvõttev tõsiasi,
hämmastav ilmutus, et Jumal Isa ja Jumal Poeg tahavad tulla ja teha oma elupaiga me juurde.
Nad tahavad teha meid nende isiklikuks eluasemeks. Kuidas see juhtub? Sõna läbi. Kui me ei
ole Sõna armastajad ja kuulekad Sõnale, siis ei tee Jumal oma elupaika meie juurde.
Lõpetuseks tahan öelda, see on väga tõsine mõte. Sa ei armasta Jumalat rohkem, kui armastad
Ta Sõna. Kui tahad teada, kui palju sa tegelikult Jumalat armastad, kui palju ruumi on Jumalal
su elus, siis sa võid seda teada saada, sa ei pea selle üle pead murdma. Lihtsalt küsi endalt:“
Kui Palju ma armastan Piiblit? Kui palju ruumi on Piiblil mu elus?“ Sest just nii palju ma
armastangi Jumalat ja nii palju ma annangi Jumalale ruumi oma elus. Võtan veel kokku need
5 väidet Piibli kohta, need on ülitähtsad. Nii paljud kristlased on nö. hämaras, nad ei tea
täpselt, mis on valgus, mis pimedus. Nad soovivad ja loodavad, kuid nad ei ole päris kindlad.
Põhjus on selles, et nad pole andnud Jumala Sõnale õiget kohta oma elus. Annan need viis
väidet ja siis lõpetame. 1. Jumala Sõna pidamine eristab tõelised Jeesuse järgijad maailmast,
2. Jumala Sõna pidamine on Jeesuse järgija armastuse kõrgeim test. Armastus on meie motiiv
kuulekusele, mitte hirm. 3. Jumala Sõna pidamine on ülim põhjus, miks Jumal armastab
jüngrit. Jumal armastab jüngreid erilisel viisil. Ta armastab kogu maailma, kuid Tal on eriline
armastus jüngrite vastu. kuid need, keda Ta armastab jüngritena, on need, kes peavad Jumala
Sõna. Kui tahad olla eriliselt armas Jumalale, siis pead pidama Tema Sõna. 4. Jumala Sõna
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läbi, mida peame ja millele kuuletume, ilmutab Kristus end meile. Küsimus oli, et kuidas Ta
ilmutab end meile ja mitte maailmale. Jeesus ütles.“ Kui armastad mind, pead mu Sõnaniimoodi ma ilmutangi ennast.“ 5. Jumala Sõna läbi Isa ja Poeg tulevad koos meie sisse
elama. Kas see pole hämmastav mõte. See võtab mu hingetuks. Jumal, Isa, jumal, Poeg
tahavad teha oma elukoha meie juurde. Kuid nad teevad seda ainult siis, kui peame Jumala
Sõna.

Jumala Sõna autoriteet ja vägi.
Alustades autoriteedi teemaga- kui sellele mõelda, siis mõistad, et sõna „autoriteet“ tuleneb
otseselt sõnast „autor“- teisisõnu, mis tahes teose autoriteediks on selle autori autoriteet.
Autor on see, kes annab autoriteedi (meelevalla) sellele, mis ta loob. Peame teadma, kes on
Piibli autor, kes on Pühakirja autor. Piibel vastab väga selgelt sellele küsimusele. 2 Tm 3:16
ütleb:“ Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks,
parandamiseks, kasvatamises õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis
igale heale teole.“ Seega kui tahad olla täielik ja täiesti varustatud igaks heaks teoks, siis
kõige selle allikaks on Pühakiri. Paulus ütleb:“ Kogu Pühakiri on Jumala poolt sisendatud
(inspireeritud). Kreeka keeles- „Jumal hingas“, ja sõna „hingus“ ja „vaim“ on identsed. See
tähendab, et kogu Pühakiri on sisse hingatud Jumala Vaimu poolt. Teisisõnu, autoriteet kogu
Pühakirja taga on Püha Vaimu autoriteet. Tema on lõppkokkuvõttes selle autor. Ta kasutas
paljusid erinevaid kanaleid ja vahendeid, kuid kõigi nende taga on Püha Vaimu autoriteet, kes
on Jumal ise. Kui astume vastu Pühakirjale, siis astume vastu Jumala enda autoriteedile. Siin
ütleb, et kogu Pühakiri on inspireeritud, mitte osa sellest. Mõned inimesed nopivad välja
kirjakohad, mida peetakse inspireerituteks, nende hulgast, mida nad ei pea päris
autoriteetseteks. Kuid see ei ole kooskõlas Pühakirjaga, sest Püha Vaim ise ütleb, et kogu
Pühakiri on inspireeritud Jumala poolt ja kogu Kiri on kasulik. Teisisõnu, ei ole raamatuid,
mille võid välja jätta ja öelda, et need ei ole olulised. Raamatud nagu Esra ja Nehemja, on
väga olulised. Ülemlaul on väga tähtis. Prohvet Nahum on väga tähtis. Ära toetu ainult
mõnedele tuttavatele kirjakohtadele ja arva, et ainult need on olulised, sest see ei ole õige. Kui
tahad olla varustatud, siis pead varustuma kogu Pühakirjaga. See võtab aastaid, kuid see on
kasvav, liigud edasi jõust jõusse, kui mõtiskled Jumala Sõna üle, uurid ja rakendad seda. Ära
unusta, Jeesus ütles, et Tema alusele ehitamine tähendab Jumala Sõna kuulmist ja selle järgi
tegemist. Mitte ainult kuulmist, vaid kuulmist ja tegemist. Jumala Sõna tõlgitsemise suhtes on
ainult üks autoriõigusega tõlgitseja ja see on autor. Võid leida mitmeid raamatuid, millel on
minu nimi peal, mina olen nende autor. Kui sa pole päris kindel, mis need tähendavad, siis
olen mina kõige õigem inimene, kellelt nõu küsida, sest ma tean, mida öelda tahtsin. Võibolla ei väljendanud end küllalt selgelt, aga tean, mis öelda tahtsin. Kui tahad teada, mis ükski
kirjakoht tähendab, aruta seda Autoriga. Ta on ainus, kel on õigus Pühakirja tõlgendada.
Peetrus ütleb 2 Pt 1:20-21:“ Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või
omapäi seletada...“ Ükski inimene ei saa öelda, et tema teab, see tähendab seda. Ainus, kel on
õigus seda tõlgendada, on Püha Vaim. Edasi:“ Sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile
toodud inimese tahte, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi
Jumala käest.“ Peetrus toob jällegi välja sama, mis Paulus: Autoriteet Pühakirja taga,
inspiratsiooni allikas, on Püha Vaim. Võid öelda, ja õigustatult, et inimesed, kes Piibli
kirjutasid, olid tihti väga nõrgad ja eksivad. Piiblis on kirjas isegi paljud nende patud. Arvan,
et see näitab Piibli täpsust, et seal on kirjas inimeste patud, kes selle kirjutasid. Paljud
inimesed tänapäeval vaikiksid oma patud maha, ei näitaks neid välja, ja üritaksid end näidata
eksimatutena. Ükski Piibli autor ei tee seda, isegi Taavet mitte, kes oli enamike Psalmide
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autor. Tema tõsised patud on üles kirjutatud, kõigile lugemiseks. Kuidas saab Piibel olla
eksimatu, kui inimesed, kes selle kirjutasid, olid eksivad? Sellele küsimusele on antud ilus
vastus Ps 12:7, üks lihtne salm:“ Issanda kõned on puhtad kõned, need on hõbe, mis savist
ahjus sulatatud ja seitsmekordselt puhastatud.“ See on väike pilt sellest, kuidas puhastati
metalli. Ehitati saviahi, seal süüdati tuli ja metall pandi sinna sisse, et seda puhastada. Selles
pildis on kolm asja: saviahi, mis on iniminstrument, lihtsalt savi; siis on tuli, mis on Püha
Vaim, kes puhastab hõbeda, mis on see sõnum. See näitab meile, kuidas eksivad mehed ja
naised saavad olla kanaliks, mis toodab inspireeritud ja autoriteetset Jumala Sõna. Savi on
inimastja, tuli on Püha Vaim, hõbe, mida puhastatakse 7 korda, täielikult puhtaks, on Jumala
Sõna. Number seitse viitab Piiblis kahele asjale: Püha Vaimule ja täiuslikkusele. Täiuslikkus
tuleb Pühalt Vaimult. Seega Piibel, kuigi see tuli saviastjate kaudu- nõrkade, eksivate, patuste
meeste ja naiste kaudu, on puhastatud 7 korda Püha Vaimu tule läbi. See on täiesti
usaldusväärne. Nüüd peame vaatama Jeesuse enda suhtumist Piiblisse, sest meie jaoks, kes
oleme Ta järgijad- Tema on eeskuju. Kuidas Tema sellesse suhtus. Vaatasime üht kirjakohta
täna, kuid vaatame seda veelkord. Jh 10:35, kontekst on vestlus juudi juhtidega, ei lasku
sellesse hetkel:“ Kui see nimetab jumalaiks neid, kelle kohta Jumala sõna käis- ja Pühakirja ei
saa teha tühjaks.“ Jeesus annab siin Piiblile kaks nimetust, mis Ta järgijad on sellest ajast saati
kõige enam kasutanud: Jumala Sõna ja Pühakiri. Kui öeldakse, et Piibel on Jumala Sõna, siis
see tähendab, et see tuleb Jumalalt. See ei tulnud inimeselt, see tuli taevast, Jumalalt. Kui
öeldakse, et see on Pühakiri, see tähendab seda, mis on kirja pandud. Jumal on öelnud palju
asju, mis ei ole üles täheldatud kirjalikult. Kuid need, mis on kirjas Pühakirjas, Piiblis, on
kirja pandud meie jaoks. See sisaldab kõike, mida peame teadma oma päästeks. Selline oli
Jeesuse suhtumine- Pühakirja ei saa teha tühjaks (ing- murda). Miski ei võta paremini kokku
Pühakirja autoriteetsust kui see lause- seda ei saa murda. Jumal ootab, et aktsepteerid
Pühakirja autoriteeti igas valdkonnas. Vaatame, kuidas Jeesus ise Pühakirja kasutas. Jällegi,
Ta on meie eeskuju. Vaatame Mt 4 ja mis juhtus, kui Jeesus oli kõrbes kuradi kiusata. Mt 4,
kuid peame alustama 3. ptk. lõpust, seal on kirjas, kuidas Ristija Johannes ristis Jeesuse
Jordanis. Kui Ta veest välja tuli, laskus Jumala Vaim, Püha Vaim tuvina tema peale ja jäi
sinna. Pane tähele, et Püha Vaim jäi Ta peale- see on tähtis. Püha Vaim on ka meie peale
mitmeid kordi laskunud, kuid Ta pole alati jäänud me peale, kuna oleme öelnud ja teinud asju,
mille juurde Ta ei saanud jääda. Jeesus ei teinud kunagi midagi, mis oleks kurvastanud Püha
Vaimu ja oleks põhjustanud seda tuvi lahkuma. Siis tuli hääl taevast, Jumala Isa hääl:“ See on
minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!“ Nüüd võime mõelda, et pärast seda oli Jeesusel
väga lihtne. Tal oli nii Isa, kui Vaimu, kui prohvet Ristija Johannese heakskiit, kuid nii see ei
olnud. Järgmisel hetkel leidis Ta end kõrbes 40 päeva paastumas ja Saatana end kiusamas.
Palun ära arva, et Jumala õnnistus teeb elu alati lihtsaks. Mõnes mõttes, teeb see elu
keerulisemakski. Saatan seisab palju rohkem vastu neile, keda Jumal on võidnud. Luukas
ütleb, et Vaim juhatas Jeesuse kõrbe, kuid 40. päeva lõpuks tuli Ta välja Püha Vaimu väes.
Need on kaks eriasja. Üks asi on olla juhitud Püha Vaimu poolt, teine asi on liikuda ja
tegutseda Vaimu väes. Jeesus ei teinud seda enne, kui oli võidelnud Saatanaga ja võitnud.
Mingis mõttes käib see meie kõigi kohta. Peame võitma kiusatuse ja vastuseisu, et saaksime
liikuda Püha Vaimu väes. Kui kiusaja, Saatan, tuli Ta juurde Mt 4, siis esimene asi, millega
Ta kiusas, oli kahtlus. See on pea alati Saatana esimene liigutus. Ta ei hakka kohe Jumala
Sõna eitama, ta seab selle küsimärgi alla. Ta paneb sind selles kahtlema. See on kirikuajaloos
nii tihti toiminud, ta polegi pidanud teist strateegiat leidma, see näib alati toimivat. Ära las
sellel enda puhul toimida. Kas näete, esimene asi, mis Saatan Jeesusele ütles, Mt 4:3:“ Ja
kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle:“ Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid
leibadeks!“ Jumal oli rääkinud taevast, öeldes:“ See on minu armas Poeg.“ Kuid Saatan püüab
panna Jeesust kahtlema selles, mis Ta Jumalalt kuulis. „Kui sa oled Jumala Poeg, tõesta seda.
Tee need kivid leibadeks.“ „Aga Jeesus vastas talle:“ Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes
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leivast..“ Huvitav on see, et kõik kolm vastust, mis Jeesus andis, on kõik võetud samast
raamatust- 5 Ms raamatust. Huvitav on ka, et ei Jeesus ega ka Saatan ei kahelnud kordagi 5
Moosese raamatu autoriteetsuses. Miks peaksime meie oma aega sellega raiskama. Niimoodi
tegeles Jeesus kiusatusega. Väga, väga tähtis. Ta tegeles sellega vastates kirjutatud Jumala
Sõnaga „Kirjutatud on..“ Ära arva, et oled nii tark, et vaielda kuradiga. Ta on sinust targem.
Ja ta on selle asjaga tegelenud väga kaua aega. Ära ürita veenda teda oma väidetega, vasta
talle Pühakirjaga. Iga kord, kui Jeesust kiusati, ütles Ta:“ Kirjutatud on, kirjutatud on..“ Iga
kord, kui Jeesus seda ütles, muutis Saatan jututeemat. Ta teadis, et tal ei ole Jumala Sõnale
midagi vastu panna. Ära lase end meelitada oma filosoofia või teoloogiaga Saatanat võitma,
lihtsalt vasta talle kirjutatud Jumala Sõnaga. Jeesus ei teinud seda viga, mis Eeva tegi. Kui
minna inimajaloo algusesse, 1Ms 3, esimesed salmid ütlevad:“ Aga madu (Saatan ihulikul
viisil) oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele:“
Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?“ Mis ta Eevat
kõigepealt tegema meelitas? Kahtlema. Kui kahtled, siis järgmine samm on uskmatus ja sealt
edasi sõnakuulmatus. Pea see meeles. Ära mängi kahtlusega. Eeva arvas, et võib Saatanale
tema tasandil vastu seista, nii et vastas:“ Me sööme küll rohuaia puude vilja..“ Ta ei tahtnud
tunnistada, et on mingeid piiranguid,“ ..v.a selle puu viljast, mis on keset aeda.“ See oli
elupuu. Selle kohta ta ütles:“ Jumal on öelnud:“ Te ei tohi sellest süüa ega selle külge
puutuda, et te ei sureks!“ Ja madu ütles naisele:“ Te ei sure, kindlasti mitte..“ Seda ta üritabki.
Ta alustab kahtlustega, kuid läheb edasi ja hakkab eitama. Kui uurida kiriku ajalugu viimase
100 aasta kohta ja kaugemale, siis näeb, et kus tahes Saatan on veennud teolooge, jutlustajaid
või keda tahes, Pühakirjas kahtlema, on ta alati viinud nad lõpuks selle hülgamiseni. Ära mine
sellele libedale, allamäge teele. Pühakiri on usaldusväärne. See on Jumala Sõna, aktsepteeri
seda, ela selle järgi, vasta kuradile sellega. Ta ei saa vastu kirjutatud Jumala Sõnale. Ef 6:17
ütleb Paulus:“ Võtke vaimumõõk, see on Jumala Sõna!“ Kreeka keeles on kaks väljendit
„sõna“ jaoks: üks on „logos“ ja teine „rhema“. „Logos“ on kogu igavene Jumala nõuanne,
„rhema“ on räägitud Jumala Sõna. Ja seda sõna kasutataksegi Ef 6:17. Võtta vaimumõõk, see
on „rhema“, räägitud Jumala Sõna. Kui pead vastu seisma kuradile, pead seda tegema Jumala
Sõna rääkides. Piibel ei kaitse sind, kui see on lihtsalt su raamaturiiulis. See toimib ainult siis,
kui seda tsiteerid. Pead selle oma suhu panema ja ise välja ütlema. Siis saab sellest terav,
täpne mõõk, mille eest kurat tagasi astub, tal pole vastust sellele. Vaatame veel, mida Jeesus
ütleb kirjutatud Sõna autoriteetsuse kohta. Mäletate, et sõna „Pühakiri“ tähendab kirja
pandud Jumala Sõna. Jeesus ütles Mt 5:17-18:“ Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama
Seadust või Prohveteid.“ See oli juudipärane väljend Vanale Testamendile- Seadus ja
Prohvetid. „Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja
ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab,
on sündinud.“ „Täpp“ kaasaaegses heebrea keeles täht „jud“, on väikseim täht heebrea
tähestikus. „Kriips“ on väike rõhumärk, mis lisatakse tähele kirjapildis, et seda sarnasest
tähest eristada. Seega need on kaks kõige väiksemat tähist kirjaliku Pühakirja tekstis. Jeesus
ütles, et mitte üks neist ei hävine iialgi. See näitab selgelt, et Jeesus tunnistas kirjutatud
Jumala Sõna absoluutset autoriteeti. Sel hetkel ei rääkinud Ta suulisest Jumala Sõnast, sest
sõnad „täpp“ ja „kriips“ käivad vaid selle kohta, mis kirja pandud. Natuke hiljem, üsna Ta
teenistuse lõpus, Mt 22 tegeles Ta saduseridega, kes olid tolleaegsed liberaalid. Inimesed, kes
ei aktsepteerinud kogu Pühakirja autoriteetsust, tegelikult tunnistasid nad ainult viite Moosese
raamatut- Pentateuh’i. Nad kritiseerisid õpetust, mis rääkis surnute ülestõusmisest ja tulid
Jeesuse juurde noriva küsimusega. Aga Jeesus vastas neile nii: Mt 22:31-32:“ Aga surnute
ülestõusmisest- kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud: Mina olen Aabrahami
Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal.“ Pange
tähele, kuidas Jeesus seda kirjakohta kasutab. Need sõnad kirjutas Mooses umbes 14 sajandit
varem. Need olid tegelikult sõnad, mis Jumal oli otse Moosesele rääkinud. Aga Jeesus ei
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rääkinud sellest kui millestki, mis räägiti Moosesele 14 sajandit tagasi. See on väga võimas.
Ta ütles:“ Kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud...“ Näete, Pühakiri ei aegu
kunagi, see ei ole kunagi lihtsalt inimeste tarkuste üleskirjutus. See oli Jumal.. Isegi, kui see
kirjutati 3000 aastat tagasi, on see ikkagi Jumal rääkimas sinuga täna. Niimoodi mõistis
Jeesus Pühakirja autoriteeti. Peame vaatama ka seda, kuidas Jeesuse elu viis täide Pühakirja.
Kui vaatad läbi Uue Testamendi, siis näed, et 18 erinevas kohas öeldakse, et midagi juhtus
Jeesuse elus, „et Kiri läheks täide“. Teisisõnu, Ta ainult ei uskunud ja kuulutanud Pühakirja,
vaid Ta ka kuuletus sellele. Kogu Ta elu oli Pühakirja esiletoomine. Võib võtta mitmeid
aspekte Ta elust, kuid me võtame neli: Ta sünd, Ta inimelu, Ta surm ja Ta ülestõusmine.
Pühakiri ütleb kõigi nende kohta, see sündis, et Kiri läheks täide. Jeesus poleks saanud
tugevamalt väljendada Pühakirja autoriteeti. Vaatame Uut Testamenti. Mis tagab Uue
Testamendi autoriteedi? Võib-olla üllatud, kuid see on sama, mis Vana Testamendi puhul.
Vaatame kahte kohta, kus Jeesus rääkis oma jüngritega, Jh 14:25-26. Jeesus hakkab lahkuma
siin, Ta valmistab jüngreid selleks ette. Jeesus ütleb:“ Seda ma olen teile rääkinud teie juures
viibides. Aga Lohutaja, Püha Vaim (ing. Abiline, see on Püha Vaimu nimi), kelle Isa saadab
minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.“
Nii et autoriteet apostlite kirjutiste taga on Püha Vaimu autoriteet. Jeesus ütles, et ta teeb
kahte asja:“ Mida mina teile ei õpetanud, seda ta õpetab. Ja mis teile rääkisin, kuid te võibolla unustasite, selle ta tuletab teile meelde.“ Nii et evangeeliumite kirjapanek ei toetu
inimmälule, see on rajatud Püha Vaimu tõele. Jällegi Jh 16:12-14 tuleb esile sama. Jeesus
ütleb oma jüngritele:“ Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga
kui tema, Tõe Vaim, tuleb...“ Lisan, et Jeesus rikub grammatika reegleid rõhutamaks, et Püha
Vaim pole „see“, vaid „tema“. Ei saa praegu sellel kauem peatuda, see on liiga keeruline, kuid
vastavalt kreeka keele grammatikale oleks Ta pidanud ütlema „see“. Aga Ta ei teinud seda,
Ta ütles „tema“. Palun mõistke, Püha Vaim pole lihtsalt „see“, Ta on „tema“, Ta on isik. Peab
suhtlema Temaga kui isikuga. „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest
tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.“ Jällegi,
Jeesus ütleb, et mis tahes õpetust sa vajad ja pole veel saanud, siis see tuleb sulle Pühalt
Vaimult. Siis Ta ütleb:“ Ta ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile
tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile.“ Tahan välja
tuua, et see on veel üks väga oluline Püha Vaimu tunnus- Ta austab alati Jeesust. Kui puutud
kunagi kokku vaimsete ilmingutega, mis ei austa Jeesust, vaid toovad au inimesele või
millelegi muule, võid kindel olla, et see ei ole Püha Vaim. Püha Vaimu ülim teenistus on
ilmutada ja austada Jeesust. Lähme edasi väga huvitava ja olulise teema juurde- Jumala Sõna
loomus. See on väga huvitav. Hb 4:12 leiame nö Jumala Sõna loomuse analüüsi. Hb 4:12:“
Sest Jumala Sõna on elav ja tõhus ja vahedam (teravam) kui ükski kaheterane mõõk..“ Seda
võrreldakse siin jällegi mõõgaga. „..ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed
ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.“ Jumala Sõna pole surnud, see pole
lihtsalt must trükk valgel paberil, see pole lihtsalt hääl, mis tuleb jutlustaja suust. See on elav
ja kuhu iganes ta tuleb, sinna toob ta elu. „ Jumala Sõna on elav ja vägev.“ Tänu Jumalale, et
see on vägev. See on vägevam, kui kõik valed, millega Saatan on maailma täitnud. Jumala
Sõna on lõplik vastus. Siis ütleb:“...tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu.“ See on väga
huvitav, ma ei tohi teemast kalduda, kuid Piibel ütleb, et inimene on 3-osaline olen: vaim,
hing ja ihu. 3-osaline olend, loodud 3-osalise Jumala näo järgi: Isa, Poeg ja Püha Vaim. Kuid
ainus viis, kuidas võime õppida eristama vaimu ja hinge, on Jumala Sõna läbi. See on ainus
vahend, mis on küllalt terav, et läbi tungida ja eristada seda, mis on hingeline, sellest, mis on
vaimne. See on väga tähtis, sest kui uurid Uut Testamenti, leiad, et hingeline on tihti vastuolus
vaimsega. 1 Kr 2 ütleb Paulus, et hingeline (maine) inimene ei võta vastu asju, mis on Jumala
Vaimust, sest neid tuleb mõista vaimselt. Nii et on tähtis õppida eristama, mis on vaimne ja
mis hingeline. Ainult Jumala Sõna saab seda teha. See eraldab ka liigesed ja üdi, nii et
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Pühakiri võib läbistada seda, mida ühegi kirurgi skalpell ega ühegi psühhiaatri küsitlused ei
suuda läbistada. See on ainus asi, mis viib meid otse inimese isiksuse sügavustesse. Siis ütleb
seal, et see on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Hindama (eristama)-st analüüsida, näha
millegi sügavaimasse olemusse. Keegi ütles aastaid tagasi, kui olin noor usklik:“ Pea meeles,
et kui loed Piiblit, siis Piibel „loeb“ sind.“ Vaatame 1 Ts veel ühte aspekti, mida Piibel teeb. 1
Ts 2:13, Paulus kirjutab usklikele Tessaloonikas, kes olid evangeeliumi imeliselt vastu
võtnud. Ta ütleb:“ Ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käest saite kuulda
Jumala Sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see
tõepoolest on- Jumala Sõnana, mis on tegev ka teis, kes usute.“ Mõistad, et see, mida Piibel
sinus teeb, sõltub osaliselt ka sellest, kuidas selle vastu võtad. Kui võtad selle vastu ainult kui
inimese sõna, siis ta ei oma täielikku tööd su sees. Kui aga võtad selle vastu kui Jumala Sõna,
toimib see efektiivselt sinus. Kui loed Piiblit, võta vahel hetk ja ütle Issandale:“ Ma usun, et
see on Sinu Sõna. Võtan selle vastu Sinu Sõnana. Las see teeb täielikult oma töö minus,
milleks see saadetud on, mu olemuse igas valdkonnas- vaimus, hinges, ihus, kuna usun seda.“
Siis peame vaatama ühte tähelepanuväärset väidet, mille Peetrus tegi. 2 Pt 1, üks
hämmastavamaid ütlusi Piiblis üldse. 2 Pt 1:3-4. See on lause keskel. Apostlid kirjutasid päris
pikki lauseid, Paulus kõige pikemaid, kuid Peetrusel olid ka päris pikad laused. „Tema
(Jumala) jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks
(jumalakartuseks), ta tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja
väärikusega.“ See on imeline. See ütleb, et Jumala jumalik, kõikvõimas vägi on meile juba
andnud kõik, mis me eales vajame. Võid vastata, et Jumal, ma küll ei näe seda, kus see on?
Järgmine salm ütleb sulle. „Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused,
et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada
jumaliku loomuse osaliseks.“ Nii et, kuidas on antud meile kõik, mis vajalik eluks ja
jumalakartuseks? Kus need on? Need on tõotustes. Mulle meeldib üks ütlus, mille
leiutasin:“Kõik, mis vajame, on tõotustes.“ Kui soovid saada kõike, mis Jumal on valmistanud
su jaoks, pead selle vastu võtma Tema tõotuste läbi. Neis on kõik, mida eales vajad. Kuid see
tuleb ka Jeesuse tundmise kaudu. Pühakiri ilmutab Jeesust. Ja see hämmastav ütlus- kui see
poleks nii selgelt Piiblis kirjas, ei julgeks ma seda öeldagi:“ ..et tõotustest osa võttes, võime
saada jumaliku loomuse osaliseks ja põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude
tõttu.“ Peame aga olema ettevaatlikud. On üks õpetus, mida ma praegu ei nimeta, kuigi paljud
teaksid seda. See on väga populaarne tänapäeval, mis õpetab, et kui jätkad küllalt kaua ja teed
õigeid asju, siis võid saada jumalaks. Mõned on kindlasti kuulnud sellest õpetusest. Ütlen
ikkagi selle nime ka- see on New Age. Ütlesin neile, et Jumalariik saab rajatud maa peale.
Jeesus rajab oma kuningriigi ja see neile ei meeldi. New Age, mis hõlmab palju hindu
filosoofiat jne, õpetab, et kui oled küllalt järjekindel, kusjuures mormoonid õpetavad sama.
Nad ei tunnista seda avalikult algul, kuid see on seal olemas- siis võid saada jumalaks. Tahan
öelda, et see on ilmselgelt vale. Ja ütlen teile ühe lihtsa põhjuse: Jumal ei ole loodud, meie
oleme loodud. Ja loodust ei saa kunagi saada mitte-loodu. See on pettus. Kuid võime saada
Jumala loomuse osalisteks, kui võtame vastu ja rakendame tõotusi. Mõtlen alati Jaakobi redeli
peale. Mäletate seda unenägu, mis tal oli. Ta oli üksi kõrbes, jäi magama, kivi pea all padjaks.
Kellele meeldiks kasutada kivi padjaks? Kui olin Sudaanis hadandua’de keskel, PõhjaSudaanis, leidsin, et nad kasutavadki kive padjana. Vaatasin ühel päeval üht sudaanlast. Ta
võttis ühe pika kivi, päris terava äärega, pani selle maa peale, pani oma pea kivi peale ja jäi
kenasti magama. Nii et see on võimalik, kuid enamikule teile see ei meeldiks. Kuid Jaakob
magas pea kivil. Jaakob nägi und redelist, mis ulatus taevani. Jalam oli maa peal ja redeli ots
oli taevas. Jumala inglid käisid üles-alla. Jeesus ise oli redeli tipus ja rääkis. Kuid mulle
meeldib mõelda Piiblist kui Jaakobi redelist. Iga tõotus on üks redeli pulk. Iga kord, kui
rakendad uut tõotust, lähed ühe pulga võrra kõrgemale. Ja lõpuks viib see sind taevasse. ära
jäta kunagi oma Piiblit unarusse. see on sinu heaolu võti, su edu võti, kõige kallim kingitus,
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mis Jumal on meile kunagi andnud. Kuna meil on nii palju Piibleid tänapäeval ja arutame, kas
kasutaks seda tõlget või teist, kas tahame illustreeritud versiooni või vahemärkustega, siis
ärgem unustagem, et maailmas on miljoneid inimesi, kes pole kunagi Piiblit avanudki. Neil ei
ole mingit valikut. Ärme unusta ka seda, et minevikus, eelmistel sajanditel ohverdasid mehed
ja naised oma elud, et säilitada Piiblit sinu ja minu jaoks. Suhtume sellesse austusega.
Respekteerime Piiblit, sest see on viis, kuidas Jumal me ellu tuleb. Tahan vaadata selle lõigu
lõpetuseks midagi põnevat. See on Jumala Sõna mõju. Paulus ütles tessalooniklastele, et see
teeb tõhusat tööd teie sees, sest te usute sellesse. Tahan välja tuua kaheksa mõjutegurit, mis
Jumala Sõna toob su ellu. Asjad, mis Jumala Sõna teeb me jaoks. Vaatame kõigepealt Rm
10:17:“ Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.“ See on imeline
kirjakoht. Kuna lamasin haiglavoodis kokku aasta, Põhja-Aafrika kõrbes, nahahaigusega,
mida arstid ei suutnud ravida selles kliimas. Lõpuks nimetasid nad selle krooniliseks
ekseemiks. Tegelikult ei ole neil ravi selle haiguse vastu isegi tänapäeval. Olin just kristlaseks
saanud. Ütlesin jätkuvalt endale, et tean, et kui mul oleks usku, Jumal teeks mu terveks. Kuid
järgmisena ütlesin alati, aga mul pole usku. Seal ma olin- mida John Bunyan kutsub rusutuse
mülkas, meeleheiteorus:“ Mul pole usku.“ Ühel päeval paistis aga ere valgusekiir sellesse
pimedasse orgu. Ja see tuli Rm 10:17. Kui sul pole usku, siis võid selle saada. Sa ei pea jääma
ilma. Usk tuleb Jumala Sõna kuulmisest. Kas teate, Uue Testamendi ajal, enamik inimesi, kes
luges, tegi seda kuuldava häälega, isegi kui nad lugesid omaette. Häälega lugemine on
tähelepanuväärne, sest kui kuuled end lugemas, siis usk tuleb, kas mõistate. See on Pühakirja
number üks tulemus. Teiseks, see toob uussünni. Jumala Sõna läbi me sünnime uuesti. Jk 1:18
ütleb Jumala kohta:“ Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu (s.o Piibli), et me
oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas.“ Omal tahtel. Kas tead, miks Jumal seda tegi?
Sest Ta otsustas seda teha. Kui minna tagasi kõige algusesse, siis kõik algab Jumala otsusest.
Jumal otsustas endale rahva sünnitada ja otsustas, et see sünnib Jumala Sõna, Pühakirja
kaudu. See tõi meid Jumala tundmise juurde, et saaksime uueks looduks, Jumala rahvaks. See
sündis Jumala Sõna läbi. 1 Pt jätkab ta samal teemal, 1 Pt 1:22-23:“ Et te olete kuulekuses
tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist
puhtast südamest!“ Panite tähele, kuidas puhastada oma hinge- kuuletudes tõele. Mitte ainult
kuuldes tõde, vaid kuuletudes sellele. Ja mis on selle tulemus- siiras armastus. Peetrus
jätkab:“ Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest.“ Mis on kadumatu
seeme? Jumala Sõna läbi, mis elab igavesti. See on Jumala Sõna seeme, vastu võetud
südamesse usu läbi, mis toob uussünni. See seeme on kadumatu, elu, mida see toodab, on
kadumatu. Seemne olemus määrab ära elu olemuse, mis sellest tuleb. Kui külvad
õunaseemne, siis ei tule sellest apelsinipuu. Seemne olemus määrab elu olemuse. Jumala Sõna
on kadumatu ja elu, mida see toob, on ka kadumatu. See on jumalik, püha, igavene. Kui oled
uuesti sündinud, siis vajad toitu, imeline on see, et Jumala Sõna annab meile sobivat toitu
vaimse kasvu igas faasis. Kui oled kõigest väike vaimne beebi, vajad sa piima. Seda ütleb 1 Pt
2:2:“ Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite
pääste poole.“ Kui oled uuesti sündinud, peaks sul olema hea isu Jumala Sõna järele. Kuid kui
kasvame suureks, vajame toitu nagu nt leiba. Jeesus ütles Saatanale, kui ta kiusas Teda, et Ta
teeks kividest leiva:“ Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala
suust.“ Jumala Sõna ei ole ainult piim, see on ka leib. Kui kasvame, siis vajame aina rohkem
tahket toitu. Hb 5. Hb kirja autor kirjutab juutidele, kes tundsid Pühakirja oma tausta tõttu ja
ütleb neile, mida Jumal tahaks võib-olla ka mõnedele meile öelda. Kõige selle tõttu, mida te
teate, peaks teil paremini minema. Ta ütles, et te tunnete Pühakirja, kuid ei kasuta seda. Loen
need sõnad. Hb 5:12:“ Teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle
õpetataks Jumala sõnade esmaseid algeid, te oleta saanud nende väärseks, kes vajavad piima,
mitte tahket toitu.“ Mis oli selle tõestuseks? Nad ei suutnud seedida muud kui kõige
algelisemaid tõdesid. „Igaüks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on
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alles väeti laps. Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud
eristama head ja kurja.“ Selleks, et kasvada täisealiseks, pead harjutama oma meeli, pead
praktiseerima, pead rakendama Jumala Sõna, kasutama seda, ära tundma olukorrad, milles
oled, jõud, millega vastamisi seisad. See on tee küpsuseni. Kui sa kunagi tegelikult tõsiselt
Jumala Sõna ei rakenda, ei ela Jumala Sõna järgi, ei saa sa kunagi küpseks. Tahke toit on
ainult nende jaoks, kes on praktiseerinud, harjutanud, kes on rakendanud Sõna hoolikalt,
järjepidevalt oma elus. Nii et kolmas Jumala Sõna tulemus on vaimne toit. Neljas tulemus on
mõistuse valgustus. Vaatame Ps 119:130:“ Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes
arukaks kohtlasi.“ Nii et Jumala Sõna sisenemine me meeltesse ja südamesse toob valgust.
See on teistmoodi kui haridus. Haridus ei ole valgus. Võid olla haritud, kuid täiesti
pimeduses. Kuidas ma seda tean? Sest mina olin. Kõrgelt haritud ja täiesti pimeduses, kuni
Jumala Sõna valgus säras mu ellu. Pea meeles, haridus ei ole valgus. Enamus hädasid maa
peal on tekkinud haritud rumalpeade pärast. Theodore Roosevelt, endine Ameerika president,
ütles kord nii:“ Inimene, kes on varas, varastaks rongivaguni, kuid kui annad samale
inimesele hariduse, varastab ta terve raudtee.“ Palun, pea meeles, haridus on kasulik asi, kuid
see ei ole valgus. Tegelikult, mõned kõige haritumad pead on kõige sügavamas pimeduses.
Seejärel, Jumala Sõna toob füüsilise tervenemise. Ütlen seda oma isiklikust kogemusest.
Vaatame Ps 107:17-20:“ Nad olid meeletud (ing.- rumalad) oma üleastumise tee tõttu ja nad
said näha vaeva oma pahategude pärast.“ Kas sa pole mõelnud, et mõned meist on vaevas,
sest oleme elanud valesti. Olen näinud paljusid inimesi tulemas mu juurde tervenemise pärast
ja väga harva oletavad nad, et nende probleemi põhjuseks on vale eluviis. Kuid siin ütleb, et
nad olid rumalad, sest nende pahateod tõid vaeva. „Iga toit oli neile jäle ja nad olid juba
surmaväravate lähedal.“ Nad olid juba suremas. Arstid ei saanud enam midagi teha. Siin
ütleb:“ Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole..“ Ma ütleksin, et inimesed jätavad
palve väga viimasele hetkele. Nad olid surmasuus ja äkitselt tuli neile pähe, et võib-olla peaks
palvetama. Mida Jumal tegi? „..ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta läkitas neile oma
sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.“ Pane tähele kolme asja, mis Jumal teeb,
kui Ta saadab oma sõna: Ta päästab, tervendab ja vabastab. Kolm suurt Jumala halastuse
tegu- päästmine patust, tervenemine haigusest, vabastamine deemonlikust väest- viib Ta
esmajoones ellu oma Sõna läbi. Mõned teist, tean seda kogemusest, otsite mingit jutlustajat,
kes paneks käed te peale, palvetaks ja te saaksite terveks. Loodetavasti see juhtub. Kuid tean,
kuna paljud tulevad mu juurde, nad arvavad, et kui ma palvetan, siis nad saavad terveks, kuid
ei saa. Tegelikult olen isegi jõudnud kohta, kus olen natuke n.ö mures, sest näen, et nad
vaatavad vend Prince’ile, mitte Issanda peale. Ütlen sulle, ilma igasuguse jutlustajata võid sa
terveks saada, kui võtad vastu Jumala Sõna. Kuna Ta saatis oma Sõna, tervendas nad ja
vabastas nad nende kitsikustest. Siis tuleb mu lemmiksalm, mis tõi mind haiglast välja, kus
ükski ravim seda ei suutnud. Õp 4:20-22. Tsiteerin seda Old King James versioonist, sest
sellisena see mulle tuli. „Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole!
Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need
leiab ja terviseks kogu ta ihule!“ Siin ütleb, et Jumala sõnad on terviseks kogu me ihule. Seal
ma olin, olin seal lamanud umbes 7 kuud, haiglas. Arstid ei suutnud mind terveks teha.
Ütlesin:“ Oleks mul usku, tean, et Jumal teeks mu terveks.“ Sain salmi:“ Usk tuleb kuuldust,
kuuldu Jumala Sõnast.“ Hakkasin lootma. Hakkasin jälle, uue lootusega vaatama läbi
Pühakirja. Kuid mul oli probleem. Olin olnud filosoof, professionaalne filosoof. Ja filosoofi
töö on teha lihtsad asjad keeruliseks. Siis neid valitakse. Ma ei suutnud võtta Jumala Sõna
lihtsana. Lugesin tõotuse tõotuse järel, kuidas Jumal tervendab, kuid mõtlesin, et see tähendab
vaid, et Ta tervendab mu hinge. Ta pole huvitatud mu ihust, see on rikutud, see sureb nagunii.
„Kiida, mu hing, Issandat...Ta annab andeks kõik su ülekohtu, parandab kõik su tõved.“
Ütlesin, et need on ainult mu hinge tõved. Kui aga jõudsin Õp 4 juurde, siis ei saanud sealt
enam edasi. Jumal ütleb, et Ta sõnad on eluks neile, kes need leiab ja terviseks kogu ta ihule
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(ing- lihale). Ütlesin, et isegi filosoof ei suuda mõista „liha“ all midagi muud kui „liha“.
Tervis kogu mu füüsilisele ihule. Siis vaatasin ääremärkusi ja sünonüüm „tervisele“ oli
„ravim“. Juhtumisi olin armees meditsiiniline reamees. Mõtlesin, et kuidas inimesed võtavad
ravimeid. Vastus on 3 korda päevas pärast sööki. Otsustasin, et nii teengi. 3-4 kuud võtsin
Jumala Sõna kui oma ravimit, 3 korda päevas, pärast igat söögikorda. See andis mulle täieliku
ja kestva tervenemise ja tervise ühes maailma kõige ebatervislikumas kliimas, Sudaanis. Ütlen
teile, vennad, õed, see toimib. Vaatame veel kolme Jumala Sõna tulemust. Järgmine on võit
patu ja Saatana üle. Ps 119:9,11:“ Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta seda
peab sinu sõna järgi. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu
vastu.“ Paljud noored tänapäeval kahtlevad, kas on võimalik elada puhast elu. Enamik nende
õpetajaist ütleb neile, et ei ole võimalik. Nad soovitavad nn turvaseksi, mis pole aga turvaline.
Kuid Piibel ütleb, et noor inimene, kes peab oma teed Tema sõna järgi, võib elada puhast elu.
Tänan Jumalat, kui töötasin Aafrika noorte keskel, nägin neid sõnu korduvalt tõeks saamas.
Nad puhastati ja nad elasid puhast elu, kuna panid tähele Jumala Sõna. Mäletate, vaatasime
Mt 4, kui Jeesus kohtus Saatanaga, läks Ta talle vastu vaid ühe relvaga:“ Kirjutatud on...“ Ef
5:25-27:“ Mehed, armastage naisi...“ Mehed, ütlen teile, see ei ole soovitus, see on käsk.
„Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese
tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust
iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et
ta oleks püha ja laitmatu.“ Kuidas saab Jeesus endale pruudi, kes on püha ja laitmatu? Vees
pesemisega Jumala Sõna läbi. Jumala Sõna puhastab ja pühitseb meid. Johannes ütles Jeesuse
kohta:“ Tema on see, kes tuli vee ja verega, mitte üksnes veega, vaid verega.“ Oma ohvri vere
läbi Ta lunastab meid, kuid oma Sõna vee läbi ta puhastab ja pühitseb meid. Vajame
mõlemat- meid lunastatakse vere läbi, et võiksime saada puhtaks Sõna läbi. Jaakobus ütleb Jk
1:23-25, et Piibel on vaimne peegel. Kui vaatad sellesse, siis see ei näita su füüsilist välimust,
see näitab, milline sa tegelikult seesmiselt oled. Jaakobus toob välja, et kui vaatad peeglisse ja
näed, et midagi on valesti, siis tark tegu oleks hoolitseda selle eest. Kui juuksed on sassis, siis
kammid neid. Kui nägu on must, siis pesed selle puhtaks. Tegutsed vastavalt sellele, mis
peeglis näed. Jaakobus ütleb, et pead sama tegema, kui vaatad Jumala Sõna peeglisse. Peame
nägema selles oma vaimulikku mina ja tegema selle järgi, mis iganes see näitab, et sa tegema
peaksid. Võtan veel kõik selle kokku ja lõpetan. Jumala Sõna 8 tulemust: see toodab usku, see
on uussünni seeme, vaimne toit, valgus meeltele, annab füüsilist tervist, teeb võimalikuks
võidu üle patu ja Saatana, see võimaldab puhastumist ja pühadust ning see on vaimulikuks
peegliks inimesele.
Usk meeleparanduse kaudu.
Nüüd vaatame teemat „Meeleparanduse läbi usu juurde“. Tahan kohe alguses öelda, et ei ole
olemas teist teed usu juurde kui meeleparandus. Iga muu tee, mis sinna väidetavalt viib, on
pettus. Tõeline usk on ilma meeleparanduseta võimatu. Täna tahan vaadata õpetuslikku alust.
Oleme vaadanud isiklikku alust, milleks on Jeesus Kristus. UT näitab, et on ka õpetuslik alus.
See on ilmutus, mis on jäänud miljonitel kristlastel kahe silma vahele, kuid see on väga selgelt
välja toodud Hb 6:1-3:“ Seepärast, jättes kõrvale õpetuse Kristuse alguse kohta (või Kristuse
algtõed), suundugem täiuslikkusele (täielikkusele või küpsusele). Ärgem hakakem taas rajama
alust meeleparandusele surnud tegudest, usule Jumalasse, õpetusele ristimisest, käte
pealepanemisest, surnute ülestõusmisest ja igavesest hukkamõistust. Seda me teemegi, kui
Jumal lubab.“ Seal on kaks mõtet, mis peame ühendama. Kõigepealt on hädavajalik rajada
alus. Kui sa pole vundamenti rajanud, ei saa sa hoonet ehitada. Kuid kui oled tõesti aluse
rajanud, siis ära raja korduvalt uuesti alust, vaid mine edasi valmis hooneni. Need on kaks
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ühendatud mõtet. Kuid Hb 6:1 ütleb:“ see alus“ (ing- the). See on „see õpetuslik alus“
kristlikust usust. Nimetatakse 6 õpetust, mida kordan uuesti: 1. Meeleparandus surnud
tegudest, 2. Usk Jumalasse, 3. Õpetus ristimistest (mitmuses), 4. Käte pealepanemine, 5.
Surnute ülestõusmine, 6. Igavene kohtumõistmine. Kui vaatad need läbi, siis näed, et see viib
meid kristliku elu algpunktist kuni selle lõpliku täitumiseni igavikus. Väga tähtis on näha,
kristlik usk ei lõpe aja jooksul, see ei lõpe siin elus ega siin maailmas. See viib meid üle selle
maailma, üle aja igavikku. Kardan, et paljudel kristlastel tänapäeval pole pea mingit pilti
igavikust. Nad tegutsevad ja mõtlevad nii, et kõik oluline juhtub ajas. Paulus ütles tegelikult,
et kui me vaid selles elus loodame Kristusele, siis oleme kõigist kõige armetumad, kõige
haletsusväärsemad. Kui sul pole visiooni, mis viib sind üle aja ja edasi igavikku, siis su
olukord on haletsusväärne. Ja sa pead paljus pettuma, sest ajas ei ole rahulolu, rahulolu tuleb
igavikus. Need 6 õpetust viivad meid algpunktist, milleks on meeleparandus, kuni
ülestõusmise ja kohtumõistmiseni. Nüüd tahan rääkida 1. algõpetusest- s.o meeleparandus
surnud tegudest. Tahan kõigepealt välja tuua midagi väga olulist, Hb 6:3, ütleb autor:“ Seda
me teemegi, kui Jumal lubab.“ Liigume edasi täielikkusele ja rahulollu, kui Jumal lubab. Võid
küsida, et miks ei peaks Jumal lubama. Ta ju tahab, et me kõik edasi läheksime. Vastan väikse
ehituse näite varal. Igas tsiviliseeritud linnas tänapäeval , selleks, et ehitada hoonet, peab sul
olema projekt, pead saama valitsuselt loa, nad peavad su projekti heaks kiitma. Siis tullakse ja
hinnatakse su hoonet ehituse igas faasis. Esimene asi, mida nad põhjalikult inspekteerivad, on
vundament. Kui vundament pole kindel, siis pole ka hoone turvaline. Kui su vundament pole
kindel, siis ei anta sulle luba ehituse jätkamiseks. Jumal tegeleb sinu ja minuga täpselt
samamoodi. Ta ütleb, et peab su vundamendi üle vaatama. Kui see pole rajatud Tema nõuete
järgi, siis ei anna Ta luba sul jätkata. Võid selles kristliku elu algstaadiumis igavesti jätkata ja
mitte kunagi küpseks või täisealiseks saada ja rahuloluni jõuda, sest sa pole rajanud õiget
alust. Kas näete, kui väga oluline on omandada need 6 õpetust, mis on kristliku usu aluseks.
Vaatame nüüd esimest: meeleparandus surnud tegudest. Kõigepealt, mis on surnud teod.
Enamik kaasaaegsed tõlked ütlevad, et need on teod, mis viivad surma. Ma ei usu, et see on
korrektne. Usun, et surnud teod on kõik, mis pole tehtud usus Jumalasse. Kõik, mis pole
tehtud usus, on surnud tegu. Ainus asi, mis toob elu me tegemistesse, on usk. Võib-olla oled
väga hea kirikuskäija, võib-olla oled raha vaestele andnud, palvetanud, kuid kui see polnud
tehtud usus, olid need kõik surnud teod. Peame pöörduma ära kõigest, mis pole tehtud usus.
Usk üksi annab elu sellele, mida usume ja teeme. See ei tähenda tingimata, et oled elanud
patust elu, kuid sa pole olnud elav Jumalale, sest usk ei ole tulnud su südamesse ja toonud
Jumala elu. On väga tähtis mõista, mis on meeleparandus. Meeleparandus ei ole tunne. Olen
korduvalt näinud, kuidas jutlustajad õhutavad inimesed üles emotsionaalsesse suhtumisse ja
siis kutsuvad nad usule Kristusesse. Väga tihti viib see langemisele, sest emotsioon läheb üle
ja neile ei jää midagi alles. Pea meeles, piibellik meeleparandus ei ole tunne, see on otsus. See
ei saa algust tunnetest, see saab alguse tahtest. Kui suudame jõuda inimeste tahteni ja pöörata
nende tahet, siis näeme püsivaid pöördumisi. Paljud nn pöördumised tänapäeval pole püsivad,
sest need pole kunagi muutnud inimese tahet. Neil oli emotsionaalne kogemus, nad läksid
põnevile, võib-olla tundsid end imehästi mõned nädalad või kuud, isegi aastad, kuid lõpuks ei
ole neis piisavalt seda, mis viiks neid lõpuni, sest nende tahe ei saanud puudutatud. Te teate,
et Piiblis on kaks põhilist keelt: UT kreeka ja VT heebrea keel. Mõlemis neis keeles on
spetsiifiline sõna „meeleparanduse“ jaoks. Kuid ainult siis, kui paneme need kaks keelt
kokku, näeme selle sõna täit tähendust. Kreeka keeles on see sõna sekulaarses keeles alati
tõlgitud „meelt muutma“, „muutma oma mõtlemist“. Seega, kõigepealt tähendab
meeleparandus mõtlemise muutmist, selle suhtes, kuidas oled elanud. Olen elanud selleks, et
olla endale meelepärane, teha oma asja. Nüüdseks elan, et olla meelepärane Jeesusele, mu
Päästjale. See on otsus, nagu ütlesin varem, see ei ole tunne. Võid meelt parandada ilma
igasuguse ilmse emotsioonita. Kuid pole võimalik meelt parandada oma tahet muutmata. Siis
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heebreakeelne sõna, ja see on väga tüüpiline juutidele. Nad on kahe jalaga maa peal, nad
tahavad teada, mis sellest lõpuks saab. Heebreakeelne sõna tähendab otseselt „ümber
pöörama“. Kui oled olnud näoga ühes suunas, vales suunas, seljaga Jumala poole, siis pöörad
ringi 180 kraadi, seisad näoga Jumala poole ja ütled:“ Jumal, siin ma olen. Ütle, mis ma pean
tegema, ja ma teen seda.“ Nii et paned need kaks kokku, siis saad tervikliku pildi
meeleparandusest. Ja usk tuleb ainult pärast meeleparandust. Kogu Piibli sõnum on selles
järjekorras: paranda meelt ja usu! Paljud inimesed näevad oma usuga vaeva. Tegelikult ei
maadle sa oma usu pärast, sa pole kunagi täitnud meeleparanduse tingimust. Mõistate, see on
kõige esimene õpetus kuuest põhiõpetusest. Ja kui sul pole see aluskivi paigas, on su hoone
alati ebakindel. Olen aastate jooksu sadu inimesi, sadu kristlasi nõustanud, kes tulevad oma
isiklike probleemidega ja pärast paljusid kogemusi jõudsin järelduseni, et vähemalt 50%
kristlaste probleemidest on tingitud ühest põhjusest: nad pole kunagi päriselt meelt
parandanud. Nad pole kunagi päriselt oma meelt muutnud, pole kunagi päriselt seda otsust
teinud, alistanud oma elu Jeesusele. Nad teevad otsuseid ikka veel sellisest vaatevinklist:“Kui
ma teen seda, mis ma siis saan. Kui teen toda, mis ma siis saan?“ Kui oled meelt parandanud,
siis sa ei mõtle enam nii. Mõtled:“ Kui ma teen seda, kas see toob au Jeesusele?“ Meil on
hulganisti inimesi, arvan, et põhiliselt noored, kuid mitte ainult, kes on kaksipidise meelega.
Piibel ütleb, et hingelt kaksipidine mees on ebakindel kõigil oma teedel. Tal pole kindlat
vundamenti, ta ei saa ehitada stabiilset hoonet. Kutsun sind, vaikselt, just seal, kus sa oled,
mõtlema oma elule korraks ja küsima endalt:“ Kas olen kunagi tõeliselt, päriselt meelt
parandanud või olen endiselt kaksipidi mõtleja?“ Nüüd vaatame meeleparanduse olemust.
Jeesus rääkis ühe tähendamissõna, mis on kõige selgem, parem pilt tõelisest
meeleparandusest. See on tähendamissõna kadunud pojast, nagu seda kutsutakse. Keegi ütles,
et selle nimi peaks oleme tähendamissõna hoolivast isast. Mäletate seda lugu Lk 15,
enamikule tuttav. Rikka perekonna teine poeg otsustas võtta kogu oma päranduse oma isalt,
läks ära võõrale maale ja raiskas selle kõik ära. Ta elas patust elu. Kui ta siis oli raisanud kogu
oma päranduse, tuli nälg. Ainus töö, mis ta leidis, oli sigade toitmine. Pea meeles, ta oli juut.
Sigade toitmine tähendas tema jaoks kõige alaväärsemat elu. Ma ei ürita halvustada
seafarmereid. Mul pole midagi nende vastu, lihtsalt juutide jaoks ei kõlba sead kuskile. Aga
seal ta on- räbalates, toidab sigu, näljas, püüdes oma kõhtu täita kõtradega, mida sead sõid.
Siis juhtus nii, Lk 15:17:“ Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles..“ Sellesse kohta peadki
jõudma, pead järele mõtlema. Kutsun seda tõe hetkeks. Pead nägema, milline sa tegelikult
oled. Pead nägema end nii, nagu Jumal näeb. „Kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles:“ Kui palju
palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga! Tõusen ja lähen oma isa
juurde ja ütlen talle:“ Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma pole enam väärt, et
mind su pojaks hüütaks! Pea mind, nagu üht oma palgalistest!“ Kas näed neid kahte osa? „Ta
tõusis ja läks oma isa juurde..“ Ta tegi otsuse ja pöördus ümber- see on meeleparandus. Teed
otsuse ja viid selle ellu. Lähed tagasi isa juurde, keda solvasid. Jumala juurde, kes sind
armastab. Ja ütled:“ Rikkusin oma elu ära, ma ei saa oma eluga hakkama, vajan sind, kas sa
võtad mind tagasi?“ Imeline asi on see, et ta kavatses öelda oma isale:“ Pea mind, nagu üht
oma palgalistest!“ Kuid kui ta minema hakkas, oli isa teda juba ootamas. See on nii ilus.
Jumal ongi selline. Kui hakkame pöörduma, siis Ta juba ootab meid. Isa nägi teda juba
kaugelt ja jooksis talle vastu. Jumal on ka selline. Niimoodi Ta tuleb meile vastu. Ja ta suudles
poega ja ei lasknudki tal öelda viimaseid sõnu:“..pea mind kui üht oma palgalist.“ Ta ütles:“
Tooge välja kõige kallim kuub ja andke talle sõrmus sõrme, jalatsid jalga ja tapke
nuumvasikas.“ See on tõelise meeleparanduse vili. Meeleparandus on seda väärt, et Jumal
meid niimoodi vastu võtaks. Selline on see pilt. Mõtle sellele natuke endamisi. Ta mõtles
järele:“ Olen oma elu ära rikkunud. Raiskasin kõik, mis mu isa mulle andis. Kuid teen ühe
otsuse- pööran ringi, lähen tagasi oma isa juurde ja ütlen:“ Anna mulle andeks.“ Ja ta pööras
ümber ja läks. Mõtle sellele, see on tõeline meeleparandus, tegudes. On olemas ka vale19

meeleparandus, mida kutsume „kahetsuseks“. Juudas koges seda, Mt 27:3-5:“ Kui siis tema
reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need 30 hõberaha
ülempreestritele ja vanematele tagasi, öeldes:“ Ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära
andnud.“ Nemad aga vastasid:“ Mis see meie asi on? Vaata ise!“ Ja visanud hõberahad
templisse maha, Juudas eemaldus, läks ära ja poos enese üles.“ Juudas kahetses, kuid ta ei
muutunud kunagi. Tegelikult usun, et ta oli juba läinud kaugemale sellest punktist, kus ta
oleks võinud muutuda. See on väga tõsine asi minu jaoks. Inimesed võivad selles elus minna
mööda sellest hetkest, kus nad saaksid veel muutuda. Arvan, et kõige olulisem hetk iga
inimese elus on see, kui Jumal hakkab tegelema sinuga meeleparanduse suhtes. Kui kehitad
õlgu ja ütled:“ Ma pole huvitatud, võib-olla kunagi hiljem.“ Keegi ei garanteeri, et Jumal
sinuga uuesti tegeleb. Kõige olulisem hetk iga inimese elus on see hetk, kui Jumal ütleb:“
Paranda meelt! Olen nõus sind tagasi võtma. Ma armastan sind, ma tahan sind.“ Olen
mõelnud sellele, mida näen inimeste eludes ja Piiblis. Ja olen järeldusele jõudnud, et üks asi
teeb Jumala päris vihaseks- see on Tema armu ära põlgamine. Ta pakub meile oma armu, aga
kui selle ära põlgame, siis Ta pöördub vihas. Üks inimene oli, kes põlgas ära Jumala armu,
kas teate, kes? Eesav. Teda kirjeldatakse Hb 12. Vaatame seda, sest meiesugustes inimestes
on palju Eesavit. Peame jälgima, et Eesav ei teeks meie otsuseid. Alustame Hb 12:14:“
Taotlege rahu kõigiga ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat...“ Pane tähele, ilma
pühaduseta ei saa keegi Issandat näha. „Ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et
mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks, et keegi ei oleks
hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes üheainsa kõhutäie eest andis käest oma
esmasünniõiguse.“ Meil ei ole mingit ülestäheldust selle kohta, et Eesav oleks hooranud, kuid
ta suhtumine Jumala silmis oli sama halb kui hooramine. Mis oli ta suhtumine? Ühe väikse
kausitäie supi eest põlgas ta ära oma esmasünniõiguse. Tal oli vanema pojana see õigus. Ta
oleks võinud saada kogu päranduse. Kuid ainult sellepärast, et ta oli füüsiliselt näljane, ja
tundis selle imehea supi lõhna, mille Jaakob oli valmistanud. See on mul eredalt silme ees,
kuna elasin mõnda aega araablaste keskel. Nad tegid sama suppi, mida Jaakob- läätsesuppi.
Sel on ülihea lõhn, see täidab kogu maja. Võin ette kujutada Eesavait, kes tuleb jahilt koju,
väsinud ja näljane- ja tunneb seda ülihead lõhna. Jaakob ütleb, kaupleja nagu ta oli:“ Kuule,
müü mulle oma esmasünniõigus ja ma annan sulle supi.“ Ju ta siis mõtles, et mis mul sellest
esmasünniõigusest praegu kasu, mul on kõht tühi. Eesav põlgas ära oma esmasünniõiguse ja
see vihastas Jumalat väga. Hiljem ütles Jumal prohvet Malaki läbi:“ Jaakobit olen
armastanud, Eesavit olen vihanud.“ See on väga tõsine mõte. Kui sa tahtlikult põlgad ära
Jumala armu ja pärandi, mis Ta pakub sulle Jeesuses Kristuses, pöördud ära mingi selle
maailma odava, ajutise meelelahutuse pärast, teed sa Jumala väga vihaseks. Loeme edasi:“ Te
ju teate, et kui ta pärastpoole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlbmatuks; ta ei
leidnud meeleparanduseks kohta, ehk ta küll seda pisaratega otsis.“ Kreeka keeles on see
selge- ta ei otsinud meeleparandust, ta otsis õnnistust, kuid ta lükati tagasi, sest ta ei suutnud
leida kohta meeleparanduseks. Usun, et selles elus võib inimene minna mööda
meeleparanduse hetkest ja sinna mitte kunagi tagasi saada. Tahan teile rõhutada, see on väga,
väga tõsine mõte. Liiga vähe räägitakse paljudes kogudustes, konfessioonides tänapäeval
meeleparanduse vajadusest. Kuid ilma tõelise meeleparanduseta ei saa olla kunagi tõelist
usku. Sulle jääb alati vaid kõikuv, üles-alla kogemus. Ühel päeval sees, järgmisel väljas, sest
sa pole rajanud esimest aluskivi, milleks on meeleparandus- tahtlik otsus pöörduda enesele
elamisest, sellest, et ajad oma asja ja pöördud tagasi Jumala juurde, vaatad Talle otsa ja
ütled:“ Jumal, siin ma olen. Näita mulle, mis ma pean tegema ja ma teen seda.“ See on
meeleparandus. Täna siingi on mõned teist, kes pole kunagi tõeliselt meelt parandanud. Tahan
öelda teile, et see on paljude te probleemide põhjuseks. Teie üles-alla kogemused- ühel päeval
tunnete end hästi, koguduses on imeline teenistus, arvad, et kõik on imehästi. Järgmisel
hommikul juhtub aga midagi muud ja siis oled augus. Sa pole kunagi rajanud esimest
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aluskivi. Sul on kõigest kõikuv hoone, mis ühel päeval kokku kukub. Rõhutan, et
meeleparandus peab tulema enne usku. Ei ole olemas tõelist usku ilma meeleparanduseta.
Seda rõhutatakse kogu UT-s. Mt 3 loeme Ristija Johannesest, kes saadeti ette valmistama teed
Messia, Jeesuse tulekuks. Mis oli tema sõnum kokkuvõtult? Paranda meelt. Teisisõnu,
meeleparandus oli hädavajalik, enne kui Messias sai tulla. Meeleparandus sillutas tee Messia
tulekuks. Messias ei saanud tulla enne, kui Jumala rahvas, Iisrael, polnud kogenud
meeleparandust. Mt 3:1-3:“ Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes:“
Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!“ Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja
kaudu:“ Hüüdja hääl on kõrbes:“ Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!“
Kuidas ta valmistas Issandale teed? Kutsudes kristlasi meelt parandama. Meeleparandus on
ainus viis, kuidas saame valmistada teed, et Issand tuleks me südamesse ja ellu. Kui Johannes
oli täitnud oma ülesande, tuli Jeesus ise, vastavalt Johannese prohvetlikule sõnale ja jätkas
evangeeliumi teenistust. Mk 1:14-15 ütleb:“ Pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus
Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi:“ Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal.
Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!“ Parandage meelt ja uskuge! Sa ei saa päriselt
uskuda, kui sa pole kõigepealt meelt parandanud. Esimene käsusõna, mis Jeesuse huulilt tuli,
ei olnud:“ Usu!“ See oli:“ Paranda meelt!“ Kui vaatame Jeesuse teenistuse lõppu, siis Ta
sõnum ei muutunud kunagi. Lk 24, pärast oma ülestõusmist andis Jeesus oma jüngritele
juhised, Lk 24:46-47. Pidage meeles, see on pärast ülestõusmist, just enne, kui Ta siit
maailmast lahkus:“ Ja ütles neile:“ Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja
kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust
pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.“ Panid tähele sõnumit?
Meeleparandus ja seejärel andestus pattudest. Ei ole mingit andestust ilma meeleparanduseta.
See oli sõnum, mis pidi alguse saama Jeruusalemmast ja saama kuulutatud kõigile rahvastele.
Meeleparandus, siis andestus. Seejärel, kui kogudus avalikkuse ees alguse sai, nelipühipäevalsuur Püha Vaimu väljavalamine-, kogunesid suured hulgad juute ja tahtsid teada, mis toimub.
Peetrus tõusis üles ja jutlustas selle kuulsa sõnumi Ap 2 peatükist. Selle lõpus tundsid nad
süüd ja ütlesid Peetrusele:“ Mis peame tegema?“ See oli esimene kord, kui koguduselt patuste
poolt niimoodi küsiti:“Mis me peame tegema?“ Loeme seda Ap 2:37:“ Seda (Peetruse
sõnumit) kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele:“
Mida peame tegema, mehed-vennad?“ Tahan öelda, et kui jõuad kunagi kohta, kus siiralt
tahad teada, mis Jumala tahe on ja oled valmis seda tegema, siis Jumal ei jäta sind kunagi
kahtlema selles, mis Ta tahab. Niipea, kui need inimesed, tõelise patutunnetuse all, ütlesid
apostlitele:“ Mehed-vennad, mis peame tegema?“, andis Peetrus, Jumala ja koguduse
kõnemees, neile selge, täpse, praktilise vastuse. „Aga Peetrus ütles neile:“ Parandage meelt..“
Mis tuleb kõigepealt? Meeleparandus. „..ja igaüks teist lasku end ristida Jeesuse Kristuse
nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni.“ See on 3-osaline
tõotus: 1. Paranda meelt, 2. Saa veega ristitud, 3. Võta vastu Püha Vaim. Ma ei usu, et Jumala
plaan oleks muutunud. Usun, et Jumal tahab patuste jaoks täpselt sama teha. Usun, et see on
sõnum, mida kogudus peaks kuulutama: paranda meelt, saa veega ristitud, võta vastu Püha
Vaim. Seal, kus seda sõnumit kuulutatakse, juhtub see täpselt nii nagu nelipühipäeval:
inimesed parandavad meelt, saavad ristitud ja võtavad vastu Püha Vaimu. Olen seda korduvalt
näinud, et inimesed tulevad ristimisel veest ja saavad täis Püha Vaimu. Miks peaksime
sõnumit lahjendama? Meil pole mingit õigust seda teha. Meie ainus õigus on kuulutada UT
sõnumit: paranda meelt, saa veega ristitud, võta vastu Püha Vaim. kui meie anname sõnumi,
siis Jumal annab vastuse. Jumal pole muutunud, sõnum pole muutunud, kuid paljudel juhtudel
on kogudus muutunud. Ütlen veel midagi, see võib-olla šokeerib sind, kuid ma ei leia Ap
raamatust edasi ühtegi inimest, kes oleks väitnud saavat päästetud Jeesuse poolt ilma, et oleks
saanud veega ristitud. Sest Jeesus ütles, et see, kes usub ja ristitakse, saab päästetud. Mis
õigust on sinul või minul jätta välja sõnad „ja ristitakse“? Pääste tähendab uskuda ja saada
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ristitud. Kui oled seda teinud, siis saad vastu võtta Püha Vaimu. See on koguduse sõnum,
Jumala poolest pole see muutunud. Siis vaatame Pauluse teenistust, suurt paganate apostlit.
Näeme seda kirja panduna Apostlite tegude raamatusse. Esmalt leidis Paulus end Ateenas,
mis oli väga intellektuaalne, ebajumalaid täis linn. Lõpuks ta jutlustas neile. Algselt ta seda ei
plaaninud, kuid jõudis sinna välja, kui taheti teada, mis ta uskus ja ta rääkis neile. Ta lõpetab
oma sõnumi, Ap 17:30 ja edasi. Rääkides neile pidevalt, et nad elavad ebajumalateenimises ja
teadmatuses Jumalast. Ta ütleb:“ Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd
käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada.“ See on nii selge. Ükski koht ega
inimene pole erand- see on Jumala üleüldine nõue. Ta on nõus mineviku suhtes möönduse
tegema, kui parandame meelt. „Sest ta (Jumal) on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt
kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud ja on pakkunud kõigile tõestuse
sellega, et on ta üles äratanud surnuist.“ Pane tähele veel üht külge apostlite jutlustest, mis
tihti välja jäetakse- Jeesus ei ole ainult Päästja, Ta on ka Kohtunik. Ta on sama põhjalik ja
efektiivne kohtumõistmises kui päästes. Kui sa ei kohtu Temaga kui Päästjaga, siis kohtud
Temaga kui Kohtunikuga. See jäetakse välja nii paljudest jutlustest. Räägitakse Päästjast, kuid
ei mainita kunagi Kohtunikku. Oma sõnumis Ateena inimestele ei maini Paulus kordagi
Päästjat. Ta räägib ainult Kohtunikust. Inimesed elavad suuresti teisiti, kui pole teadlikud
faktist, et saavad seisma silmitsi Jeesusega kohtumõistmisel. Tänapäeva kristluses on nii palju
hooletust ja lohakust, kuna me pole endale teadvustanud, et Jeesus on peale Päästja ka
Kohtunik. Vaatame edasi Ap 20 Pauluse kirjeldust oma teenistusele Efesoses, kus tal oli pea
kõige rohkem tulemusi. Ta räägib Efesose koguduse juhtidele, sest hakkab lahkuma ja ütleb:“
Te ei näe mind enam kunagi siin ilmas.“ Tal oli neile armastuse ja hoole sõnum. Salmides
20,21 ütleb ta oma teenistuse kohta Efesoses:“ Kuidas ma ei ole teie eest pidanud salajas
midagi teile tarvilikku...“ Olen tihti selle lause peale mõelnud:“ Ei hoidnud midagi tagasi..“
See näitab, et võis olla mingi ajend mitte rääkida kogu tõde, sest võib-olla läheb see sulle
maksma su sotsiaalse positsiooni. Kui oled jutlustaja mingis konfessioonis, siis võib-olla
läheb see maksma su positsiooni selles konfessioonis. Kui oled populaarne avaliku elu
tegelane, siis võib see minna maksma su populaarsuse. Paulus ütles, et ma mõtlesin selle läbi
ja otsustasin, et miski ei saa teda mõjutama, et ta hoiaks sõnumist midagi tagasi. „Kuidas ma
ei ole teie eest pidanud salajas midagi teile tarvilikku, vaid olen seda kuulutanud ja teid
õpetanud avalikult ja kodasid mööda.“ Mulle meeldib see, et ta sõnum ei muutunud. Oli see
siis suurel koosolekul või kodugrupis- sõnum oli sama. Mis see oli? „Ma tunnistasin nii
juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie Issandasse Jeesusesse.“ Mis
tuleb kõigepealt? Usk või meeleparandus? Meeleparandus Jumala poole. „Jumal, anna mulle
andeks. Olen olnud patune. Olen elanud oma elu.“ Ja siis usk Jeesusesse:“ Jeesus, ma usun, et
võtsid minu koha, surid minu eest ristil, sa võtsid mu patud.“ Kuid sul ei saa olla tõelist usku
Jeesusesse, kui sa pole enne tõeliselt Jumala ees meelt parandanud. UT on niivõrd järjekindel.
Usun, et kogudus peaks meelt parandama sellest, et oleme nii tihti seda sõnumit lahjendanud,
inimesi petnud, andnud neile vale ettekujutuse sellest, mis tähendab olla kristlane. Ei ole
võimalik saada tõeliseks kristlaseks ilma meeleparanduseta. Ilma meeleparanduseta ei ole
mingit usku. Piibel ütleb:“ Kõik inimesed, kõigis paigus peavad meelt parandama.“ Võib-olla
küsid, miks kõik inimesed igal pool? Annan sulle vastuse prohvet Jesajalt, Js 53:6 ütleb:“ Me
kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed...“ See ongi meie probleem. Me
pole kedagi mõrvanud ega abielu rikkunud või varastanud midagi, võib-olla isegi mitte
valetanud, kuid oleme kõik teinud üht- oleme pöördunud oma teed. Ja meie tee ei ole Jumala
tee. See on meil kõigil ühtmoodi, sõltumata meie konfessioonilisest või etnilisest taustast,
sõltumata meie nahavärvist- oleme kõik pöördunud oma teed. Edasi:“ Issand laskis me kõigi
süüteod tulla tema (Jeesuse) peale.“ Süüteod- see on väga tugev sõna. Mis see on, kui
pöördume oma teed? See on süütegu. Vastuhakk. See on panna ennast Jumalast ettepoole.
Seepärast käsibki Jumal kõigil kõigis paigus meelt parandada. Sest oleme kõik ära pöördunud
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oma teed. Oleme kõik oma asja ajanud. Oleme olnud endale meeltmööda ja jätnud Jumala
asjast välja. Jumal ütleb:“ Võtan su vastu, annan andeks, sellepärast, mis Jeesus tegi, kui sa
meelt parandad.“ See on asja alus- meeleparandus. Nüüd tahan öelda, et meeleparandus saab
alguse Jumalast. Kõik hea saab alguse Temast. Sõltume alati Jumala armust. Jumala armust,
Tema Vaimu liikumisest lahus ei saa me meelt parandada. See on Ps 80 nii selgelt välja
toodud. Sama fraas kordub siin kolm korda. Ps 80:4:“ Jumal, uuenda meie olukord ja lase
paista oma pale, siis oleme päästetud!“ Kus tõlge ütleb „uuenda meid“, on heebrea keeles
„pööra meid tagasi“, teisisõnu, „pane meid meelt parandama“. Seda on kolm korda. Salm 4:“
Jumal, pööra meid tagasi, siis oleme päästetud.“ Salm 8:“ Pööra meid tagasi, siis oleme
päästetud.“ Salm 20:“ Issand, pööra meid tagasi, siis oleme päästetud!“ Mõistate, et ei ole
võimalik meelt parandada, kui Jumal sind ei pööra. Pöördumine algab Jumalast. Seepärast on
oluline hetk me elus, kui Jumal meid pöörama hakkab. Sest kui seda eirame või ära
pöördume, siis omapead me meelt parandada ei saa. Sõltume Jumalast, et Tema alustaks
meeleparanduse. Nutulaulud 5:21. Nutulaulud on Jeremija lein Jeruusalemma hävitamise üle,
selle jätkuva vastuhaku pärast Jumala vastu. Nl 5:21, siin ütleb, „pööra meid tagasi“, see on
sama sõna, mis Ps 80. „Too meid, Issand, tagasi enese juurde, siis me pöördume!“ Pööra meid
tagasi, siis me pöördume- väga, väga tõsine mõte. Ei saa pöörduda, kui Jumal sind pöörama ei
hakka. Seepärast on see niivõrd tundlik hetk igas elus. Tean üht noormeest, kes oli mu sõber
sõjaväes. Kui mina päästetud sain, oli tema ainus tunnistaja. Ta teadis sellest muutusest mu
elus. Hiljem alustasin samas üksuses piiblitundi. Mõtlesin, et pean midagi tegema. Mul
polnud aimugi, kuidas seda teha või kust alustada. Aga alustame UT-ga. Kust? 1. peatükist.
Alustasin Jeesuse sugupuuga. Läksin edasi, umbes 4-5 kaassõdurit osalesid. See oli PõhjaAafrika kõrbes. Siis see sõber, tõesti hea sõber, tuli mu juurde ja ütles:“ Anna andeks, aga ma
ei tule su piiblitundi enam.“- „Miks mitte?“ Ta ütles:“ Ma tean, et kui tulen, siis ma pöördun.“
Aastaid hiljem kohtasin teda täiesti teises olukorras. Ta oli üks armetumaid inimesi, keda
tean. Ta anus mind, et teda aitaksin. Tegin kõik, mis oskasin. Olen paljusid Jumala juurde
juhtinud, kuid teda ma aidata ei suutnud. Aitasin ta naist, tema sai päästetud. Ma ei tea, kuidas
ta lugu lõppes. Kuid milline hoiatus mulle. Arvad, et võid pöörduda siis, kui sulle sobib.
Ütled:“ Jumal, mul on praegu kiire, tule hiljem.“ Nii ei saa teha. Kui ta tahtis pöörduda, siis ta
ei saanud. Ma ei ütle, et ta oli lõplikult möödunud sellest kohast, ma ei tea, mis ta lõpp oli.
Kuid milline õppetund mulle. Talle ei sobinud tol hetkel päästet vastu võtta, kui Jumal temaga
rääkis. Kui aga tema tahtis päästet, siis Jumal ei rääkinud temaga. Kes teab, kuidas ta lugu
lõppes. Piibel ütleb, et on ainult üks alternatiiv meeleparandusele. Lk 13:1-5:“ Samal ajal tulid
mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende
ohvritega.“ Ilmselt oli Pilaatus nad hukanud hetkel, kui nad tõid mingit ohvrit. Võiks arvata,
et see oli neile kasuks, aga:“ Jeesus ütles neile:“ Kas arvate, et need galilealased olid
suuremad patused kui kõik muud, et nad seda on kannatanud?“ Ütlen teile, ei sugugi, vaid kui
te ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti. Või arvate, et need kaheksateist, kelle peale
langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud, kes
Jeruusalemmas elavad? Ütlen teile, ei sugugi, vaid kui te ei paranda meelt, hukkute samuti.“
On ainult kaks varianti: meelt parandada või hukkuda. Need on Jeesuse enda sõnad. Ütlesime,
et meeleparandus on tee usu juurde. Vaatame natuke usu loomust. Siis jätkame uue teemaga.
Rm 10:17, mida tsiteerisin enne, ütleb:“ Usk tuleb kuulutusest (ing-kuulmisest) ja kuulutus
aga Kristuse sõna kaudu.“ Väga tähtis printsiip. Usk Piibli kontekstis tähendab alati usku
Jumala Sõnasse. See võib tulla ainult ühest allikast- Jumala Sõnast. Sel on ainult üks
tähelepanu keskpunkt- Jumala Sõna. Võime öelda kaasaaegses inglise keeles:“ Mul on suur
usk oma arsti või usk poliitilisse parteisse või usk teatud ravimisse või dieeti.“ See on lubatud,
selles pole midagi valet. Kuid see pole piibellik usu kasutamine. Usk Piiblisse põhineb alati
Jumala Sõnal. Kõik, mis ei põhine Jumala Sõnal, ei ole piibellik usk. Hb 11 on meil uus
definitsioon. Minumeelest on see ainus sõna, mida Piibel tegelikult defineerib. Ma pole
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leidnud ühtegi teist sellist sõna. Hb 11:1:“ Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade
tõendus.“ Usu ja lootuse vahel on seos. Olen märganud, et paljudel on lootus, kuid arvavad, et
neil on usk. Usk on siin ja praegu, lootus on tuleviku jaoks. Usk on aines, miski nii reaalne, et
seda kutsutakse olemuseks. See on me südames. Usu põhjal võib meil olla täieõiguslik lootus
tuleviku suhtes. Kuid iga lootus, mis ei põhine seaduslikul usul, on lihtsalt soovunelm. Pea
meeles, usk on olemus südames. See on just seal, just praegu. Rm 10:10 ütleb:“ Kui oma
suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, siis sind päästetakse. Pane tähele,
piibellik usk ei ole meeltes, see on südames. Paulus jätkab:“ Sest südamega
usutakse...päästeks.“ Uues testamendis on „uskumine“ tegevuse sõna. See pole paigalseisev.
See ei tähenda intellektuaalset seisukohta. See on miski su südames, mis viib sind millegi uue
juurde. „Usk“ on liikumisega seotud tegusõna. Usu läbi me usume päästeks. Sul võib olla
mõistuslik usk, ja selle juures mitte kunagi muutuda. Võid kõik Piibli õpetused
intellektuaalselt omaks võtta, kuid jääda ise täiesti samaks. Kui sul on aga usk südames, siis
viib see päästeni. Usk on olevikus, lootus on tulevikus. Usk on südames, lootus meeltes. 1 Ts
5:8. Paulus räägib mõlemast. Väga huvitav pilt, mida ta kasutab. Paulus ütleb 1 Ts 5:8:“ Aga
meie, kes oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning
päästelootuse kiivriga.“ Kas märkate neid kahte relvastuse osa? Usk on kaitserüü. Mida see
kaitseb? Südant. Lootus on kiiver. Mida kiiver kaitseb? Pead. Usk on südames. Lootus on
meeltes. Lootus on väga tähtis, sest iga tõeline kristlane peaks olema optimist. Kui oled
pessimist, siis tegelikult on see su usu mahasalgamine. Mu definitsioon lootusele: kindel hea
ootus, mis põhineb Jumala Sõnal. Kõigil meil, kes oleme tõesti kristlased, on kindel hea
ootus. Ükskõik, mis selles elus juhtub, saame olema koos Jeesusega igavesti. Kui see on su
lootus, võid langeda masendusse või olla löödud, kuid sa ei anna kunagi alla, sest sul on üks
lootus- lootus, mis tugineb usule. Lähme tagasi Hb 11 juurde, seal on veel ütlusi usu kohta.
Imetore Hb 11 peatükk- suur usupeatükk. Hb 11:3:“ Usus mõistame, et maailmad on
valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav.“ Väga tähtis mõista, et
usk seob sind nähtamatuga. Usk ei põhine sellel, mida näeme. Usk viib meid meeltesfäärist
üle nähtamatusse sfääri. 2 Kr 5:7 Paulus ütleb:“ Sest me käime usus, mitte nägemises.“ Kui
näed, siis sa ei pea uskuma. Pead uskuma ainult siis, kui ei näe. Paulus ütleb:“ Me käime
usus.“ Me ei käi selle järgi, mida näeme, vaid selle järgi, mida usume. Laatsaruse haua kõrval
ütles Jeesus Martale:“ Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala au?“ Mis
tuleb enne? Uskumine või nägemine? Uskumine. Nii paljud inimesed ütlevad, et kui ma näen,
siis ma usun. Ei, see pole nii. Kui näed, siis ei pea enam uskuma. Pead uskuma siis, kui ei näe.
Käime usus, mitte nägemises. Tahan öelda, et originaalkeeltes- nii heebrea kui kreeka keeles,
ei ole usk esmalt õpetuse küsimus. See on iseloomu küsimus. Oleme oma evangeelses
mõtlemises sellest valesti aru saanud. Kaldume rääkima usust kui millestki intellektuaalsestteatud õpetuste omaksvõtmisest. Usk on esmalt iseloomu teema. See on nii heebrea keeles
(emenau) ja kreeka keeles (pistos). Mõlemad tähendavad esmalt ustavust, lojaalsust,
pühendumust. Jeesus ütles oma jüngritele:“ Olete jäänud minuga mu katsumustes.“ See on
usk. See tähendab minna edasi koos Jeesusega. See on isiklik pühendumine ühele isikule. Usk
liidab meid Jeesuse kui oma ülempreestriga, kui seda tunnistame. Hb 3:1:“ Mõtelgem me
usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse peale.“ Pidage see meeles, see on väga tähtis.
Jeesus on su tunnistuse ülempreester. Kui ütled seda, siis Ta on su ülempreester. Kui vaikid,
siis ei saa Ta olla su ülempreester. Seepärast on nii oluline oma usku tunnistada. Hb 4:14:“ Et
meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem
kinni usust, mida tunnistame!“ Me tunnistame, meid katsutakse läbi, kuid me hoiame kinni.
Nii kaua kuni hoiame kinni, on Jeesus meie ülempreester. Hb 10 viib meid veel sammu
kaugemale. Hb 10:21,23:“ Et meil on suur preester Jumala koja üle...Pidagem vankumatult
kinni lootuse tunnistusest..“ Oleme liikunud edasi usust lootuse juurde. Meil on lootus, mis
põhineb me usul. Kui tunnistame oma usku..ja nüüd tunnistame oma lootust, vankumatult,
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nagu seal öeldakse. Mis arvad, miks seal nii öeldakse? Miks „vankumatult“? Miks seal
öeldakse „pidage kinni“? Põhjus on selles, et on palju jõude, mis sellele vastu seisavad. Palju
survet, mis tuleb me vastu. Palju asju, mis tahavad meilt julguse võtta, alavääristada me usku.
See on otsustavuse lahing, vastupidavuse lahing. Lõpuks pean ütlema vastumeelselt- usk
pannakse proovile. Läbikatsumata usul pole Jumala silmis mingit väärtust. Jeesus ütles
Efesose kogudusele:“Annan sulle nõu osta mu käest tules proovitud kulda.“ See on tõeline
usk, mis pidas proovilepaneku vastu. Iidsetel aegadel polnud tules läbiproovimata kuld midagi
väärt. Usk, mis pole läbi proovitud, pole Jumala silmis üldse hinnaline. Lõpetuseks tsiteerin
Jk 1:2-4:“ Pidage seda lausa rõõmuks, kui satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate,
et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et oleksite
täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka.“ Tahad olla täiuslik ja terviklik? Pead
laskma kannatlikkusel teha oma täiusliku töö. See ongi see tuleproov. Peetrus ütleb:“ Olete
mitmetes kiusatustes kurvastatud, et te usk läbikatsutuna leitaks hinnalisem olevat kullast, mis
on kaduv ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel.“ Lõpetuseks
veel- soovid kindlasti, et ma poleks seda öelnud-vastupidavust on võimalik õppida ainult ühel
viisil. Teate kuidas? Vastu pidades. Just nii. Jumal õnnistagu teid.
Usk ja teod.
Tahan alustada evangeeliumi sõnastamisega. Paljud meist kasutavad sõna „evangeelium“ ja
räägime sellest nii, nagu teaksime täpselt, mida öelda tahame. Paljud räägivad
„evangeeliumist“ ja samas ei tea, mis evangeelium tegelikult on. See on kirja pandud Pauluse
poolt väga selgelt 1Kr 15:1-5:“ Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida
olen kuulutanud, mille ka olete vastu võtnud, milles ka seisate ja mille läbi ka pääsete. Kas
peate kinni sõnadest, millega teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu
saanud usklikuks.“ Siis Paulus jätkab ja sõnastab evangeeliumi. Evangeelium on kirjas kolme
lihtsa ajaloolise faktina. See pole keeruline. „Olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida
ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri me pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades,
ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.“ Evangeelium
koosneb kolmest lihtsast ajaloolisest faktist: Kristus suri me pattude eest, Ta maeti ja äratati
üles kolmandal päeval. Kus neid fakte ei mainita, seal pole evangeeliumi kuulutatud. On palju
n.ö evangeeliumi kuulutamist, kus evangeelium tegelikult puudub. Need on 3 üliolulist fakti,
mida peame mõistma: Kristus suri me pattude eest, Ta maeti ja äratati üles kolmandal päeval.
Esimeseks tunnistajaks polnud need, kes nägid Teda ülestõusnuna, vaid see oli Pühakiri- see
on ülim autoriteet. Paulus ütleb kaks korda „pühade kirjade järgi“. Siis annab nimekirja
erinevatest inimestest, kes olid tunnistajaks Ta ülestõusmisest. Lõplik autoriteet kõigis
usuküsimustes on Pühakiri. Paulus jätkab, et kui võtame need lihtsad faktid usu läbi vastu, siis
ilma tegudeta, ilma selleta, mida teeme, omistatakse meile õigsus. Meid tunnistatakse õigeks.
Väga tähtis on näha, Paulus ütleb, et mitte see, mida teeme, vaid loeb see, mida usume. Mitte
tegude, vaid usu läbi. Ta jätkab Rm 4 õppetundi, mida võime õppida Aabrahamilt. Seal ütleb,
et Aabrahamile anti õigsus usu läbi. Paulus hakkab arutlema selle õppetunni üle, mida sellest
võime õppida. Rm 4:4-5:“Tegude tegijale ei arvestata palka mitte armust, vaid vastavalt
võlale.“ Kui töötad kellelegi ja saad palka, siis see pole arm, see oldakse sulle võlgu. Sel viisil
me ei saavuta õigsust. See pole me tegude läbi, me pole seda välja teeninud. Siis jätkab ta
hämmastava väitega. Ütlen inimestele, et kui Piibel pole sind kunagi üllatanud, siis pole sa
kunagi seda lugenud, sest seal on kõige üllatavamad ütlused. Paulus jätkab Rm 4:5:“ Aga
sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks jumalakartmatu, arvestatakse
õiguseks tema usk.“ Kui tahad, et su usk sulle õiguseks arvestataks, mida pead esmalt
tegema? Lõpeta tegude tegemine. Niikaua kui arvad, et võid selle ära teenida oma tegudega,
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ei saa sa seda kätte. See on raskeim asi religioossetele inimestele. Oleme harjunud mõttega, et
peame Jumala soosinguks midagi tegema. Soosingut ei saa välja teenida. Armu ka mitte.
Nende definitsioongi ütleb seda. Esimene asi, mis tegema pead, kui tahad saada õigeks
Jumala ees, pead lõpetama üritamise. Ära tee tegusid. See on ehmatav väide paljudele, kuid
Piibel ongi ehmatav raamat, palju ehmatavam, kui paljud arvavad. Mis on õige suhe usu ja
tegude vahel? See ei tähenda, et teod on ebaolulised. Kuid järjestus on tähtis. Ef 2:8-10:“ Sest
te olete armu läbi päästetud usu kaudu- ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt-..“
Me ei saa isegi uhkustada selle üle, et meil on usk- ka selle andis Jumal. Me ei suudaks seda
ise tekitada. Edasi:“ ...mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.“ Paljudes kohtades, kus
räägitakse inimestest, kes arvavad saavat õigeks tegudest, ütleb Paulus:“ Ei, et nad ei saaks
kiidelda..“ Tegude religioon innustab inimlikku uhkust. Uhkus on aga põhiline patt. Jumal on
määranud tee õigsuseks, mis ei hellita me uhkust. Kui mõtled inimestele, kel on päris
keerulised religioonid. Ma ei taha ühtegi nimetada, ei taha kedagi rünnata. Kuid mida raskem
nende religioon on, seda uhkemad nad on. Nad teevad midagi tõesti rasket ja keerulist:
paastuvad, ohverdavad jne. See hellitab uhkust. Jumal seisab uhkele vastu, aga alandlikule
annab armu. Jumal on leidnud tee õigekssaamiseks, mis ei hellita me uhkust. Kristlased, kes
on väga käsumeelsed, väga nõudlikud reeglite suhtes, pole tihti väga armastavad inimesed.
Oled märganud? Kui lähed nende juurde armastuse pärast, ei pruugi palju leida. Tegelikult,
käsumeelsus ja armastus on enam-vähem vastandid. Peame jätkuvalt olema valmis kõige
vastu, mis toidab me uhkust. Religioon tegelikult toidab uhkust. Kui see on religioon ilma
Jumala armuta, siis see innustab me uhkust. Kuid tegude jaoks on ka koht. Nad pole
ebaolulised. Nad peavad lihtsalt õiges järjekorras olema. Ef 2:10 ütleb seda väga selgelt:“ Sest
oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba
enne meile seadnud, et teeksime seda.“ Kui Jumal meid Kristuses uueks lõi- Piibel ütleb, et
kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu-, siis on Jumalal õiged teod valmistatud sellele
uuele loodule. Vana, lihalik loomus ei saa käia heades tegudes, mis Jumal on valmistanud.
Pead saama uueks looduks usu läbi, enne kui saad käia heades tegudes. Siis muutuvad head
teod ülimalt tähtsaks. Kuid järjekord peab õige olema: kõigepealt uus loodu usu läbi, siis head
teod, mis Jumal on valmistanud. Tegelikult ei pea sa välja mõtlema, mida peaksid Jumala
jaoks tegema, kui oled uus loodu Kristuses. Jumal on selle juba valmis mõelnud. Pead aga
välja uurima teod, mis Jumal sulle juba valmistanud on. Ära ürita ise oma eluks plaane teha.
Uuri välja, mis Jumala plaan on. Tihti on see hoopis teistsugune, mida ise ootame. Vaatame
natuke definitsioone. Vajame siin tõesti selget mõtlemist. Tegelikult vajad selget mõtlemist
kogu aeg. Peame rääkima armu olemusest. Arm on imeilus sõna, kuid seda kuritarvitatakse
tihti. Jutlustasin kord teatud koguduses. Ütlesin, et kogudused, kes peavad end
armukogudusteks, teavad tihti kõige vähem armust. Siis aga mõistsin, et jutlustan parasjagu
sellises koguduses. Siiski on see nii. Paljudel, kes kasutavad sõna „arm“, pole aimugi, mis see
tähendab. Sõna juur tähendab „nägusust“, „ilu“- ilu, mis Jumal meile annab, kuna usume
Temasse. Ta teeb meid oma armuga ilusaks. Nüüd asja iva, Rm 11:6:“ Kui aga armust, siis
mitte tegudest, sest muidu ei oleks arm enam arm.“ Teisisõnu, armu ei ole võimalik välja
teenida. Kõik, mida saab välja teenida, pole arm. See on üsna alandlikuks tegev paljudele.
Peame sõltuma Ta armust, me ei saa midagi teha, millega teeniksime ära armu. Kuid armu
läbi oleme päästetud usu kaudu. Just siis, kui vaimustud, et sul on usk, jätkab Paulus:“ See
pole teist enestest, see on and Jumalalt.“ Pole millegagi uhkustada, kui oled päästetud usu
kaudu. Jumal on seda teinud, et sind kaitsta suurimast patust- uhkusest. Vaatame usu ja tegude
suhet. Mida usume ja mida teeme. Kõik, mida räägin, on võetud otse Uuest Testamendist.
Paljude jaoks saab see olema ehmatav ja isegi šokeeriv. Olen avastanud, et vaid lihtsa sõnumi
kuulutamine päästest armu kaudu on jahmatav enamikele aktiivsetele kristlastele. Ütlesin
kunagi umbes samasuuruses koguduses:“ Loomulikult, kristlus ei ole hulk reegleid.“ Siis
vaatasin neid, nad olid šokeeritud. Nad oleksid vähem šokis, kui oleksin öelnud, et Jumal on
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surnud. Nende arusaam kristlusest oli hulk reegleid. Võib-olla sinul ka. Tahan öelda, kristlus
ei ole hunnik reegleid. Seda pole võimalik saavutada reeglitega. Vaatame, mis Paulus ütleb
Rm 3:20. Rooma kirja keskne teema on õigsus- kuidas saame õigeks Jumala ees. Mitmeid
sajandeid varem hüüdis Iiob oma valus, Ib 9:2:“ Kuidas võib inimene õige olla Jumala ees?“
Ta religioossed sõbrad naersid selle üle, et keegi võiks üldse olla õige Jumala ees. Kuid Jumal
kuulis seda hüüet ja mitmed aastad hiljem Rooma kirja autori kaudu, vastab Ta küsimusele,
kuidas võib inimene olla õige Jumala ees. See pole reeglite pidamise läbi. Rm 3:20 ütleb
Paulus:“ Seepärast et Seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, sest Seaduse
kaudu tuleb patutundmine.“ Võib-olla ütled:“ Mis oli Seaduse eesmärk?“ Jumala diagnostika,
et paljastada su probleem, näidata, et sul on probleem, s.o patt. Seadus võib su probleemi
tuvastada, kuid ei saa seda lahendada. Lahendada saab vaid armuga. Vajad Seadust
mõistmaks, et vajad armu. See on selle eesmärk. Jk 2:10-11:“ Sest igaüks, kes peab kinni
kogu Seadusest..“ Ta räägib Moosese seadusest. „...aga vääratab ühesainsas asjas, on süüdi
kõige suhtes. Sest see, kes ütles:“ Sa ei tohi rikkuda abielu!“, ütles ka:“ Sa ei tohi tappa!“ Kui
sa ei riku küll abielu, ent tapad, siis oled Seadusest üle astunud.“ Mõistate, mis Jaakobus
räägib? Kas pead kogu Seadust või ei pea seda üldse. Kui pead kinni 99% Seadusest,
tähendab, et sa ei täida Seadust. See on üks terviklik süsteem. Muide, keegi meist ei suudaks
iialgi pidada 99% Seadusest. Ortodoksed juudid ütlevad, et on 613 käsku, mida pead pidama.
Eraviisil tunnistavad nad, et palju üle 32 neist ei pea. Keegi elavatest tänapäeval maa peal ei
pea kogu Moosese Seadust. Keegi pole seda teinud, v.a üks isik- teate kes? Jeesus. Ta ütles
oma aja inimestele:“ Kes süüdistab mind patus?“ Nad ei suutnud vastata. Ta on ainus, kes
pidas Seadust laitmatult. Meie ei suuda seda. Kui olin Briti armees ja sain päästetud ja
hakkasin sellest rääkima, hakkasid nad kõik rääkima religioonist, mitte päästest. Pea igaüks
neist tõmbas välja väikse nimekirja reeglitest, mida pidas. See oli tema õigsus. See oli just
tema olukorra jaoks kohaldatud. Kui nad tegid midagi valesti, siis seda ei arvanud nimekirja.
Mõtlesin- nii mõtlebki inimmõistus. Olen õige, kuid täidan reegleid. Ei ole. Sa oleksid, kui
peaksid kogu Seadust, aga ei pea, keegi ei pea. Ei saa öelda, et pean selle osa Seadusest ja
rohkem pole vaja. Sest Seadus on üks süsteem. Sa kas pead seda või mitte. Kui suudaksid
seda, peaks Jumal sind õigeks, kuid sa ei suuda. Seega pead leppima alternatiiviga- armuga,
mida ei saa välja teenida. Vaatame veelkord Rm 3:20:“ Seepärast et Seaduse tegude tõttu ei
mõisteta kedagi õigeks tema ees.“ Ära kunagi püüa välja teenida õigsust Jumala ees täites
reegleid. Seda see tähendab. Kukud selles läbi. Kui su reeglid on õiged, siis sa ei suuda neid
pidada. Kui need on valed, siis sa ei saa õigeks valede reeglite läbi. Lähme edasi. Siin saavad
inimesed šokeeritud, et Seadus ja arm välistavad üksteist. Ei saa kasutada mõlemat. Peab
olema kas üks või teine. Rm 6:14 ütleb:“ Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole
Seaduse, vaid armu all.“ Võid olla Seaduse või armu all, kuid ei saa olla mõlemi all korraga.
Kui oled Seaduse all, siis sa pole armu all ja vastupidi. Pauluse järeldused on
kaugeleulatuvad:“ Patt ei valitse enam te üle, kuna te pole Seaduse, vaid armu all.“ Järeldus
on, kui oleksid Seaduse all, siis valitseks patt su üle. Ainus viis põgeneda patu valitsemise
eest on lõpetada Seaduse järgimine ja anda end Jumala armu alla. Rm 8:14 ütleb Paulus:“ Sest
kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.“ Kes on tõelised Jumala lapsed?
Need, kes on regulaarselt juhitud Jumala Vaimust. See on alternatiiv reeglite pidamisele. Võid
pidada reegleid või olla juhitud Jumala Vaimust, kuid ei saa teha mõlemat. Mul on üks väike
näide, kasutan seda. Üks noormees on just lõpetanud piiblikolledži, tal on teoloogia kraad, ta
on tugev ja terve. Ta peab jõudma ühest punktist teatud sihtkohta. Jumal ütleb talle:“ Sul on
kaks võimalust: võid kasutada kaarti või isiklikku teejuhti.“ Noormees mõtleb:“ Olen päris
tark, mul on teoloogia kraad, oskan kaarti lugeda, võtan kaardi, mul pole teejuhti vaja.“ Kui ta
alustab, siis päike paistab, linnud laulavad, kuid umbes kolm päeva hiljem on pime öö, ta on
metsas ja kalju serval, ta ei tea, mis suunas on põhi, lõuna, ida või lääs. Vaikne hääl ütleb
talle:“ Saan ma sind aidata?“ Kas tead, kes see on? Püha Vaim- see isiklik teejuht. Ta ütleb:“
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Püha Vaim, vajan Sind väga.“ Püha Vaim juhatab ta välja ja nad alustavad jälle teekonda.
Mõne aja pärast hakkab ta mõtlema:“ Olin natuke rumal, oleksin ilma abita ka hakkama
saanud, paanikaks polnud põhjust.“ Ta vaatab ringi ja teejuht on kadunud. On jälle omapead.
„Ma saan hakkama“. Kolm päeva hiljem on ta keset sood, iga sammuga vajub aina
sügavamale ja ei saa enam välja. Õrn hääl ütleb:“ Võib-olla vajad mind nüüd?“ „Oi, Püha
Vaim, palun aita mind! Ainult Sina saad mind välja aidata.“ Ta läheb edasi koos Püha
Vaimuga, käies teel, mis viib ta sihtkohta. Siis ta ütleb Pühale Vaimule:“ Tead, mul on väga
hea kaart, võib-olla näitan sulle oma kaarti.“ Teejuht ütleb:“ Mul pole kaarti vaja, tean teed.
Pealegi, mina tegin selle kaardi.“ Näete seda sõnumit? Kui kaua läheb veel aega, et
mõistaksime, et me ei saa seda omapead teha. Need pole meie head teod, ega meie reeglite
pidamine, vaid see on Püha Vaim- armu Vaim. Kõik, kes on regulaarselt juhitud Jumala
Vaimu poolt, on Jumala lapsed. Gl 5 tuleb Paulus selle teema juurde tagasi. See teema on üks
peamine UT teema. Kõik, kes pole seda teemat mõistnud, on n.ö hämaras. Arvan, et paljud
kristlased elavad nagu videvikus- poolel teel Seaduse ja armu vahel ja nad ei tea, kumb on
kumb. Nad ei tea, kuidas end Jumala armul aidata lasta. Gl 5:18 ütleb Paulus:“ Kui aga Vaim
juhib teid, siis te pole Seaduse all.“ Ütlesin varem, et kõik, keda juhib Jumala Vaim, on
Jumala lapse. Sul on valik, võid elada kui Jumala laps, olla juhitud Jumala Vaimust või võid
pöörata selja Pühale Vaimule ja üritada Seadust pidada. Kuid sa ei saa neid kahte ühendadaseda üritan teile mõista anda. Niimoodi satuvad inimesed n.ö videvikutsooni. Nad loodavad
pooleldi armule ja pooleldi oma väikestele reeglitele. Palun mõistke, ma ei ütle, et reeglitest
kinnipidamine on halb. Ütlen seda, et reeglite pidamine ei tee sind õigeks. Enamik teist
kuulub mingisse kirikusse või konfessiooni ja seal on omad reeglid. Arvan, et kui kuulud
sellesse gruppi, siis peaksid ka järgima reegleid. Kui ei suuda reeglitest kinni pidada, ei peaks
sa sinna kuuluma. Kuid reeglite pidamine ei tee sind õigeks. Kusjuures, see on suur lahkmeele
allikas Kristuse ihus, sest enamikel religioossetel liikumistel on oma reeglid. Katoliiklastel
ühed, baptistidel teised, adventistidel, nelipühilastel omad jne. Enamik inimesi nendes
gruppides mõtleb, meie reeglite pidamine teeb meid õigeks. Siis nad vaatavad inimesi, kellel
on teistsugused reeglid ja ütlevad, et nad pole õiged, sest nad ei pea meie reegleid. Näete, mis
käsumeelsus teeb. See lõhestab Kristuse ihu. Baptistid võivad järgida oma reegleid, kui need
on piibellikud, samuti nelipühilased ja katoliiklased, kui need on piibellikud, kuid keegi neist
ei saa õigeks nende reeglite läbi. Nad saavad õigeks usu läbi. Probleem on selles, kui paneme
oma tähelepanu reeglitele, jääme ilma usust ja leiame end jällegi seal videvikus. Või nagu see
noormees, kes arvas, et saab kaardiga hakkama ja jõudis omadega sohu. Annan veel ühe
šokeeriva ütluse. Ma ei julgeks seda öelda, kui Paulus poleks enne öelnud. Rm 7. Mida
kaugemale temaga lähed, seda šokeerivamaks ta muutub. Rm 7:4-6:“Niisiis, mu vennad, ka
teie olete surmatud Seadusele Kristuse ihu kaudu, et saaksite teisele, kes on üles äratatud
surnuist, et me kannaksime vilja Jumalale.“ Paulus ütleb, et kui olid kunagi religioosne juut,
olid abielus Seadusega ja kui eraldud Seadusest ja abiellud teisega, oleks see su jaoks
abielurikkumine, kui sa just ei saa teada, et Seadus on surnud. Kuid Jeesuse surma läbi ristil
surmati Seadus. Mõistate? See on tõeline probleem enamikele juutidele. Nad tunnevad, et kui
nad ei ürita Seadust täita- ja seda nad ka väga ei tee, on nad truudusetud oma mehele. Seal
peab olema ilmutus, et Seadus surmati Kristuses, nii et nad võivad abielluda teisegaülestõusnud Messiaga ja Tema läbi nii nemad kui meie saame kanda vilja. Vili tuleb ainult
ühenduse läbi. Millega oleme ühenduses, selline on ka vili. Kui meid ühendatakse Kristusega,
siis toome esile Vaimu vilja. Edasi:“ Sest kui olime alles lihalikud, siis haarasid meie liikmeid
Seaduse kaudu tekkivad patukired, et kanda vilja surmale.“ See on hämmastav ütlus:“
Seaduse kaudu tekkivad patukired..“ Teisisõnu, Paulus ütleb, et Seadus õhutas üles patuseid
kirgi. Vaatame 1 Kr 15:56. Jällegi üks hämmastavaid ütlusi:“ Aga surma astel on patt, ent
patu vägi on Seadus.“ Paulus jätkab Rm 7, et Seadus on täiuslik..., probleem on meis. Seadus
töötab väljastpoolt:“ Tee seda, ära tee teist.“ Sa teed selle järgi ja toetud niiviisi oma jõule.
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See ongi probleem. Sul pole võimet teha õigesti ja vältida valet. Me lihaliku loomuse olemus
on loota iseendale ja mitte usaldada Jumalat. See läheb tagasi Eedeni aeda. Millega Saatan
motiveeris? „Saad Jumala sarnaseks!“ Selles pole midagi valet. Milles oli probleem? Nad
oleksid Jumala sarnased ilma Jumalale lootmata. Nad sõltuksid hea ja kurja tundmisest. See
on inimkonna ja religioossete inimeste põhiprobleem- tahame olla Jumala moodi, kuid ei taha
Temast sõltuda. Patu olemus on keelduda Jumalast sõltumast- see on patu põhiolemus. See
pole mingi patune tegu, mille teed, vaid eneseletoetuv suhtumine, mis jätab Jumala armu oma
elust välja. Usun, et see on raskeim asi, millega Jumal peab meis tegelema- see oma iseteadlik
suhtumine- saan ise hakkama, ma ei vaja Jumalat. Universumis on ainult kahte tüüpi olevusi,
kes tahtsid olla Jumalast sõltumatud: 1. Langenud inglid, kes ühinesid Saatanaga ta
vastuhakus, 2. Inimkond. Mitte keegi teine ei taha olla Jumalast sõltumatud. Linnud ei taha
olla sõltumatud, loomad, kalad, tähed ei taha- nad sõltuvad kõik rõõmsalt Jumalale. Meie agalangemise ja lihaliku olemuse tõttu, mille pärisime-, ei taha sõltuda Jumalast. Meile meeldib
öelda, et sain ise hakkama, ei vajanud Jumalat. Kallis sõber, vajad hädasti Jumalat. Kõige
rohkem vajad Teda siis, kui arvad, et ei vaja Teda. Kui analüüsid omaenda kristlikku
kogemust, siis leiad, et iga probleem, mida endas kogesid, sai alguse sellest, et üritasid seda
ise lahendada, et keeldusid sõltumast Jumala armust. Kord oli ühel konverentsil kõnelejaks
Trapistide ordu munk. Trapistid ei tohi oma kloostris rääkida, neil on vaikimise vanne. Aegajalt lubatakse nad välja ja siis võivad nad õpetada, mida on vaikuses õppinud. See trapistist
munk õpetas katoliku õdesid. Munk ütles järgmist:“ Palveta, et igatseksid olla mitte
lugupeetud, mitte olla kindlustatud ja mitte kontrollida.“ Olen selle üle palju mõelnud. Mitte
olla lugupeetud- see pole minu jaoks raske. Viimased kaks valmistasid mulle raskust. Kas
võin tõesti igatseda, et ma poleks kindel? Hästi, mu kindlus on Issandas. Aga siis mitte omada
kontrolli- see on raskeim mu jaoks. Kas tõesti igatsen, et ei omaks kontrolli. Teisisõnu, kas
olen tõesti nõus laskma Jumalal asju kontrollida. See on arm, kui Jumala käes on kontroll.
Patu põhiolemus on olla universumis, mille lõi armastav, tark Jumal, kuid olla Temast
sõltumatu. Ärge öelge, et teil pole kunagi seda probleemi olnud. Pole ühtki meist, kes oleks
alati olnud heal meelel sõltuv Jumalast, lasknud Jumalal omada kontrolli. See on tõeline usus
käimine, armus käimine. Seda ei saavuta mõne tunniga. Mul on läinud üle 50 aasta ja pole
veel kohal. Kuid olen lähemal kui varem, julgustan sind sellega. Lähme edasi. Seadus õhutab
üles pattu. Miks? Sest see ütleb:“ Saad hakkama, lase edasi! Looda enda peale! Pead ainult
neid reegleid täitma.“ See meelitab sind enesele lootma, endast sõltuma. Nii Seadus petabki.
Kuid Seadusel pole midagi viga. Paulus jätkab, et Seadus on hea, täiuslik, sel pole midagi
viga. Probleem on meis. Oma lihalikus loomuses on meil soov olla iseseisev. Enamik teist on
vaadanud last, tundub, et 2-aasasel tuleb see soov eriti esile. Ütled armsale 2-aastasele:“ Tule
siia!“ Ja ta kõnnib vastassuunas. See on me vana lihalik loomus. Seadus on Jumala
diagnostika, et see probleem esile tuua. Kui lähed arsti juurde ja kaebad kõhuvalu, ta ei
haaraks lihtsalt tablette, vaid üritaks välja selgitada kõhuvalu põhjuse. Teisisõnu, enne kui
ravimi välja kirjutaks, leiaks ta diagnoosi. Jumal tegeleb meiega samamoodi, Ta ei paku meile
ravimit enne probleemi diagnoosimist. Siis teame, kui väga ravimit vajame. Rm 10:4:“ Sest
Seaduse lõpp on Kristus, õiguseks igaühele, kes usub.“ Kui saad usklikuks Jeesusesse, siis on
see Seaduse lõpp, mitte igas mõttes, vaid Seaduse lõpp õiguseks. Selleks, et saavutada õigsus
Jumala ees, pani Kristus lõpu Seadusele. Kui Ta suri- sellega oli kõik. Kui Ta surnuist äratati,
andis Ta uue viisi saada õigeks Jumala ees- see pole Seaduse pidamine. Kristus on Seaduse
lõpp õigsuseks, mitte lõpp osana Jumala Sõnast või osana Iisraeli ajaloost või näitena, kuidas
Jumal inimestega tegeleb- selles mõttes on Seadus alles. Kuid Seadus kui viis õigeks saada,
sellele tegi Kristuse ristisurm lõpu. Vaatame Galaatia kristlaste näidet. See on huvitav kiri.
Kui vaadata seda teoloogiliselt, ja küsiksin, mis probleemiga Paulus tegeleb seal, võid öelda,
et käsumeelsusega- see on ametlik teoloogiline kirjeldus sellele. Enamik Pauluse kirjad
algavad särava tänuga Jumalale kõige hea eest, isegi Korintose kogudusele, kus mees elas
29

oma isa naisega ja kus oldi armulaual purjus. Ta alustab siiski suure tänutundega Jumala armu
ees. Kuid galaatlastega tegeledes on ta n.ö nii endast väljas, et ei täna hetkekski Jumala armu
eest. Mis oli galaatlaste probleem? Mitte purjutamine, ebamoraalsus, vaid käsumeelsus.
Paulus pidas seda palju tõsisemaks ohuks nende heaolule kui ebamoraalsus või purjutamine.
Mõistke, ma ei ütle, et Jumal sallib ebamoraalsust või purjusolemist, kuid neid on palju
lihtsam lahendada kui käsumeelsust, sest see on nii vaevumärgatav, näeb nii hea välja,
tunneme end nii õigena, et sellest on raske vabaneda. Paulus ütleb Gl 1:6:“ Imestan, et nii
ruttu pöördute ära temast..mingi teistsuguse evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumit
pole, on vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi
pöörata.“ Tal polnud midagi head öelda, ainult hämmastus, et nad nii ruttu ära pöördusid.
Mille poole? Käsumeelsuse. Reeglite pidamise- uskudes, et saavad selle läbi õigeks. Gl 3
naaseb selle teema juurde. Gl 3:1-3:“ Oh, mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud...?“
Mäletan, kui aastaid tagasi seda salmi lugesin ja äkitselt mõistsin, et nelipühilased või
karismaatilised kristlased võivad olla ära sõnutud, sest pole küsimustki, et nad olid
karismaatilised. See lahendas suure probleemi mu jaoks- selgitas üht olukorda, mis oli
tekkinud koguduses, kus olin pastoriks olnud. Ei taha sellel peatuda, kuid tahan näidata, et see
on võimalik, mõnes kohas lausa üsna tõenäoline. „Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära
sõnunud, teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna?“ Paulus ütles:“ Tõin
teile Kristuse sõnumi, joonistasin ta te ette surnuna te pattude eest. Kuidas võisite sellest
eemalduda mingi muu õigsuse juurde?“ „Tahan te käest teada ainult seda, kas saite Vaimu
Seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu.“ Ristiti teid Püha Vaimuga, kuna täitsite
reegleid või kuulsite sõnumit ja võtsite usus vastu. Peame seda meeles pidama. Me ei saa
päästetud ega Püha Vaimuga ristitud reegleid täites, vaid saame selle ususõnumi kuulamisest.
Kuulasime ususõnumit, uskusime seda ja võtsime vastu. Edasi:“ Kas te olete nii mõistmatud?
Te alustasite Vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas?“ Kui seda nii vaadata, siis on see
rumalus. Kui vajasid Püha Vaimu õigsusetee algul, kuidas saaksid nüüd Temast mitte sõltuda.
Kuidas võiksid iialgi loota omaenda väikestele reeglitele? Gl 3:10:“ ..kõik need, kes rajavad
end Seaduse tegudele, on needuse all, sest on kirjutatud:“ Neetud on igaüks, kes ei püsi
kõiges, mis kirjutatud Seaduse raamatusse...“ Kui tahad saada õigeks Seadusest, pead pidama
kogu Seadust, kogu aeg. Kui püüad seda pidada ja ei pea kogu Seadust, satud needuse alla,
sest „neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis kirjas selles Seaduses.“ Kas karismaatilised
usklikud võivad sattuda needuse alla? Väga võimalik. Tean seda omast kogemusest. Tahan
teile öelda, see ei ole miski kaugest minevikust, see on toimumas ka tänapäeval. Inimesed, kes
alustavad Vaimus, ja siis üritavad saada õigeks lihaliku loomuse läbi, satuvad needuse alla.
Arvan ise, et suur osa kogudusest on needuse all. Annan veel ühe kirjakoha, Jr 17:5:“ Nõnda
ütleb Issand:“ Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja
kelle süda lahkub Issandast.“ Kuna seal ütleb, et ta süda lahkub Issandast, on selge, et tal oli
suhe Jumalaga. Kuid kui tal juba oli see suhe, hakkas ta lootma inimestele, iseendale ja ta
süda eemaldus Issandast. Arvan, et see on juhtunud enamusele koguduses. Ma ei nimeta
nimesid, kuid enamus olulisemaid konfessioone koguduses, mida teame, alustati Püha Vaimu
suveräänse töö, Jumala armu läbi. Nad poleks sellest lahus midagi saavutanud. Kuid paljud
neist jätkavad Jumala armus täna? Ütleksin, et väga vähesed. Nad on toonud end needuse alla,
vastavalt Jr 17:5:“ Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma
käsivarreks.“ 3Ms 11:44 ja 1 Pt 1:16 on meil käsk:“ Ole püha.“ See on käsk Jumalalt. Kui
loed seda 3Ms 11, on see väga põhjaliku seaduste rea lõpus, mida võib süüa, mida mitte. Kui
tahad olla püha, pead kõiki neid reegleid pidama. 1 Pt 1 pole see seotud ühegi reegliga.
Sõnum on:“Ole püha.“ See on sõnum Jeesuselt:“ Las mina elan oma pühaduse välja sinus.“
Täiesti erinev. Ei toetu enam oma jõule, vaid Jumala armule, Jeesusele asjus, mida me ise ei
suuda. Sul on valik. Meil on veel natuke aega vaadata asja positiivset külge. Vaatame Rm 8:34:“ Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu..“ Seadusel
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pole midagi viga, vaid meie oleme nõrgad.“..milleks Seadus oli võimetu..on teinud Jumal, kes
mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast..“
Mis on positiivne? „...et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse,
vaid Vaimu järgi.“ See tõstatab „tuhande dollari küsimuse“: mis on Seaduse õigsuse nõuded?
Oled mõelnud? Võin vastata teile ühe sõnaga- armastus. Armastus on Seaduse õigsuse nõue.
Näitan teile kiiresti mitme kirjakohaga ja siis lõpetame. Mt 22, Jeesust küsitles advokaat,
teate, millised nad on, salm 35:“ Üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates:“ Õpetaja,
milline käsk on Seaduses suurim?“ Konkreetne küsimus ja Jeesus andis kohese konkreetse
vastuse:“ Jeesus vastas talle:“ Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega, kogu oma
hinge ja mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma
ligimest nagu iseennast..“ Mis on võtmesõna? Armastus- Jumala ja ligimese vastu. „Neis
kahes käsus on koos (ripuvad) kogu Seadus ja Prohvetid.“ Kui mul oleks palav ja tahaksin
pintsaku ära võtta, siis oleks mul nagi vaja, kuhu see riputada. Nagi peaks seal olema enne,
kui pintsakut riputan. Need käsud on see nagi, mille küljes kogu Seadus ja Prohvetid ripuvad.
Teisisõnu, kui oled lugenud kogu Seadust, siis see ütleb:“ Armasta Jumalat, armasta oma
ligimest.“ See on Seaduse õigsuse nõue. Rm 13:8-10:“ Ärgu olgu teil ühtki muud võlga
kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud.“
Usun võlast vabaks olemisse. Kuid on üks võlg, millest ei saa vabaks. Mis see on? Armastada
kaaskristlasi, kaasinimest. Olen selle jätkuvalt võlgu. Paulus jätkab:“ Sest käsk:“ Sa ei tohi
rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, varastada, himustada ja mis tahes muu käsk on kokku võetud
selles sõnas:“ Armasta oma ligimest nagu iseennast!“ Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on
armastus Seaduse täitmine.“ Gl 5:14, imeline, kuidas Rm ja Gl käivad kokku. Gl 5:14:“ sest
kogu Seadus sisaldub täielikult ühes lauses:“ Armasta oma ligimest nagu iseennast!“ Natuke
eelpool Gl 5:6:“ Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid
usk, mis on tegev armastuse läbi.“ Kuidas usk toimib? Armastuse läbi. Jaakobus ütleb, et usk
ilma tegudeta on surnud ja usk toimib armastuse läbi. Jõuame sellise võrrandini: Usk ilma
armastuseta on surnud. See on šokeeriv väide, kuid tõde. Sul võib olla kogu usk, kuid kui su
elus pole armastust, on see surnud usk. 1 Tm 1:5:“ Selle korralduse eesmärk on armastus
puhtast südamest ja heast südametunnistusest ja siirast usust. Mõned neist on kaldunud
kõrvale ja hakanud lobisema...“ NAS Piibli tõlge ütleb:“ Meie õpetuse eesmärk on armastus.“
Kui lugesin seda, siis mõtlesin:“ On see tõesti minu õpetuse eesmärk? Kas mu siht on toota
armastavaid inimesi?“ Mõtlesin mõnedele inimestele mu teenistuses ja ma polnud nii kindel.
Kuna olen põhiliselt õpetaja. Õpetaja annab edasi teadmisi. Teate, mis teadmised teevad? See
teeb inimesed uhkeks. Püüan, kuidas vähegi suudan, õpetada ilma, et kasvataksin uhkeid
inimesi. Pean vaatama tagasi, keda olen õpetanud ja tõdema, et ei saanud väga hästi hakkama.
Me õpetuse eesmärk on armastus. Paulus ütleb, et kui eemaldud sellest, siis kogu su töö on
tühi loba. Mõtleme hetkeks koguduse üle. Kui palju tühja juttu seal on. Kui palju jutlustamist
ja õpetamist, mis ei tooda armastust. Kõik raisatud pingutus, ebaefektiivne. Kui oled mingiski
teenistuses, tahan sulle väljakutse esitada, analüüsi oma motiive, mida tahad toota. Teiseks,
kui su siht on toota armastust, kas see õnnestub? Kui su eesmärk pole armastus, siis kogu su
jutt on tühjad sõnad. Seadus motiveerib meid hirmu läbi, Jeesus motiveerib armastuse läbi. Ta
ütleb:“ Kui armastad mind, siis sa pead mu käsusõnu.“ Hirm ei tooda sellist tulemust. On
palju religioone, mis motiveerivad inimesi hirmu läbi ja toodavad kohutavaid tulemusi, k.a
mõned kristluse vormid. Tahan veel öelda, et sõnakuulelikkus armastusele on kasvav. Sa pole
armastuses täiuslik, hästi. Ühine minuga, mina ka ei ole. See ei tähenda, et ma pole õige. Sest
kuni me saavutame eesmärgi, arvestatakse usk meile õiguseks. Kuni jätkad uskumist,
arvestatakse su usk sulle õiguseks. Seda illustreerivad hästi Jeesuse sõnad Peetrusele viimsel
söömaajal:“Peetrus, sa salgad mind kolm korda.“ Peetrus ütles:“ Mitte mingil juhul.“ Jeesus
ütles:“ Olen palvetanud su eest, et su usk ei lõpeks ära.“ Mis on kõige tähtsam? Et me usk
meid alt ei veaks. Võib-olla teeme palju vigu, isegi pattu. Me pole veel pärale jõudnud, me
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pole täiuslikud. Kuid kui usume edasi, siis arvestatakse usk meile õiguseks kuni jõuame
pärale. Lõpetan Jk 1:25, armastan seda kirjakohta:“ Kes on aga kummargil vaadanud
vabaduse täiuslikku seadusse ja sellesse ka jääb, pole unustav kuulja, vaid tegude tegija- see
on õnnis oma tegemises.“ Mis on vabaduse täiuslik seadus? Armastus. Kui tõesti armastad,
siis oled sa tõeliselt vaba inimene. Sest võid alati teha, mis soovid. Võid alati inimesi
armastada.

Veega ristimine.
Vaatame põgusalt kolme erinevat ristimist: 1. Ristija Johannese ristimine; 2. Kristlik
ristimine, see pole sama; 3. Ristimine Püha Vaimuga. Need on kolm eraldiseisvat ristimist,
neil kõigil on oluline roll UT-s. Pean rääkima sõna „ristima“ tähendusest. See pole
ingliskeelne sõna, vaid kreekakeelne, kirja pandud inglise tähtedega, teisisõnu
transliteratsioon. Ing sõna „baptism“ (ristimine) on võetud otse kr sõnast „baptizo“, seda pole
tõlgitud, vaid lihtsalt inglise tähtedega ümber kirjutatud. Miks see nii juhtus- võib-olla kiriku
traditsioon või KJ versiooni tõlkijad ei tahtnud pahandada anglikaani kirikut ja öelda välja
sõna õiget tähendust. Ma ei tea ja ei kinnita ühtegi konkreetset vaadet. Kui vaatad kreeka
versiooni, siis pole kahtluski selle sõna tähenduses, see tähendab sisse kastma. Võid kahel
viisil millegisse kasta, mõlemad olulised UT-s. Võid sisse kasta pannes midagi vette, nii et see
on üleni vee all või võid midagi kasta valades sellele vett peale. Ükskõik kumba viisi kasutad,
see on täielik, see pole osaline. Ristimine on tegelikult üleminek, igat tüüpi ristimine UT-s
esindab tegelikult üleminekut- lähed ühest asjast teise. Kogu su isik liigub, mitte osa sinust.
Sellepärast on oluline rõhutada, et ristimine on täielik sissekastmine. Mitte ainult väike osa
sinust, vaid kogu tervik saab mõjutatud selles ristimise protsessis. Seda sõna kasutatakse kahe
või kolme erineva eessõnaga, peame neid selgitama. Kasutatakse eessõnaga „in“ (sees) ja
„into“ (sisse). Eessõna „in“ (sees) viitab sellele, milles sind kastetakse- kas vesi või ka Püha
Vaim. „Into“ (sisse) kirjeldab kastmise lõpptulemust, millesse edasi liigud ristimise protsessi
tulemusena. Näiteks, Ristija Johannese ristimine oli vee sees, meeleparanduse sisse või
pattude andestusse. Seal on „sees“ ja „sisse“. Ristimine Püha Vaimu, millest me veel ei räägi,
on Vaimu „sees“, Kristuse Ihu „sisse“. Räägime sellest hiljem. Kui mõtled ristimisele, pead
küsima kaks küsimust: mille sees see on ja millesse see läheb. Vaatame Ristija Johannese
ristimist, kes sai oma nime sellest, et oli ristija. Markuse 1:2-5:“ Nõnda nagu on kirjutatud
prohvet Jesaja raamatus:“ Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala, kes valmistab su
teed. Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!“ See on
Ristija Johannese teenistus, ta pidi minema Messia eel ja valmistama Talle tee. Ta sõnum oli
lihtne, võib kokku võtta paari sõnaga:“ Parandage meelt.“ Edasi:“ ..sündis, et Ristija Johannes
oli kõrbes ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks.“ Ing „sisse“- pattude
andeksandmisse. Neid ristiti meeleparandusristimisega, mis viis pattude andeksandmisse, vees
ristimine pattude andeksandmisse. Selle eesmärk oli valmistada teed Iisraeli kauaoodatud
Messiale- Jeesus Naatsaretlasele. See on väga tähelepanuväärne, et Jeesus ei saanud tulla.
Jumal ei lasknud Tal enne tulla, kui Jumala rahva südamed olid ette valmistatud
meeleparanduse läbi. Sama kehtib ka Jeesuse teise tuleku suhtes- Jumala rahva südamed
peavad olema ette valmistatud meeleparanduse läbi. Meeleparandus on mõnes mõttes kõige
kriitilisem sõnum, mida Jumala rahvas täna vajab. Lihtsalt arvan nii. Johannese teenistus oli
ka väga oluline vahelüli Jumala töö kahe erineva perioodi vahel: Seaduse ja prohvetite
periood ning armu ja evangeeliumi periood, mis tuli Jeesusega. Johannes on üks oluline isik
kogu Jumala eesmärkide sündimisel. Teame temast suhteliselt vähe ja olen võib-olla isegi
alahinnanud tema teenistuse tähtsust. See oli lühike, kuid ülioluline- see valmistas teed
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Jeesusele. Tema mõju oma rahvale oli tohutu. Vaata Markuse 1:5:“ Ja tema juurde läks kogu
Juudamaa ja kõik Jeruusalemma linna rahvas ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud,
ristis Johannes neid Jordani jões.“ Ta jõudis lühikese aja jooksul kahtlemata sadade tuhandete
inimesteni- kogu Jeruusalemma ja Juuda elanikeni. Nagu mainisin, Johannese ristimine oli
pattude andeksandmisse. Ta oli vahelüliks Seaduse ja prohvetite ning evangeeliumi vahel.
Jeesus toob selle välja Mt 11:13 rääkides Johannesest:“ Kõik Prohvetid ja Seadus on ju
ennustanud Johanneseni.“ Johannes oli selle perioodi lõpp, ta oli vahelüliks uuele- armu-ja
evangeeliumiperioodile. See teeb temast olulise isiku. Teatud mõttes ta poolitab Jumala rahva
ajaloo. Ta lõpetas ühe perioodi ja alustas uut. Olen mõelnud, et pole ise täielikult hinnanud
Ristija Johannese tähtsust. Sest Piibel ei räägi temast palju, kuid kõik, mis olemas, on
äärmiselt märkimisväärne. Johannese ristimisel- ta nõudis kolme asja neilt, kes tulid ristitud
saama: 1. See oli meeleparandusristimine. Vaatasime juba meeleparandust- see pole
emotsioon, see on otsus. See tähendab jõuda millegi lõppu, pöörata ringi ja liikuda
vastassuunas. Johannes nõudis seda neilt, kes tulid ta juurde ristimisele. Kõigepealt otsus, siis
tegu. 2. Johannes nõudis avalikku pattude tunnistamist. See näib olevat kadunud nii paljude
mõtlemisest tänapäeva koguduses, aga see on äärmiselt võimas, kui Jumala rahvas on Püha
Vaimu poolt täielikult veendunud patte tunnistama. See on minevikus olnud mitmete
ärkamiste sütitajaks, eriti Wales’i ärkamisel 1904.a.- selle tunnuseks sai inimeste pattude
tunnistamine. Sa ei pea tingimata oma patte avalikult tunnistama, kuid pead oma patte
tunnistama. Ainsad patud, mida Jumal andestab, on patud, mida tunnistame. Apostel Johannes
ütleb oma kirjas:“ Kui oma patud tunnistame, on ta ustav ja õige, et me patud andestab ja
puhastab kogu ülekohtust.“ Kui me ei tunnista, ei ole meil mingit garantiid, et Jumal andestab.
Olen tegelenud paljude usklikega aastate jooksul, kel on hunnik tunnistamata patte selja taga.
Siis nad tulevad tervenemisele või õnnistatud saama, ja mõtlevad, miks nad terveks ei saa.
Neil on tohutu koorem. Taavet ütles:“ ..mu patud on kui raske koorem üle mu pea.“ Siin on
täna mõned, kelle kohal on raske koorem. Oled kuhjanud patte, mida pole tunnistanud. Mõned
teist peaksid olema üksi Jumalaga, avama südame Pühale Vaimule ja ütlema:“ Jumal, näita
mulle, mida pean tunnistama.“ Ära unusta, kui sa ei tunnista, pole sul mingit garantiid
andestusele- kui tunnistame, siis Ta andestab. Kolmas asi, mida Ristija Johannes nõudis, oli
tõestus muudetud elust. Ta nõudis tõestust, et inimesed olid meelt parandanud. Kui inimesed
tulid ta juurde, kes ilmselt polnud meelt parandanud, keeldus ta neid ristimast. Need olid tolle
aja religioossed variserid, saduserid. Variseridele ütles Jeesus:“ Maksukogujad ja hoorad
uskusid Johannest, kuid teie mitte. Nemad saavad enne teid Jumala riiki.“ Päris iseloomulik,
et väga religioossetel inimestel on raske mõista Jumala uut korda. Kuula, mida Johannes ütles,
paljud jutlustajad ei räägiks tänapäeval nii. Mt 3:7-9:“ Aga kui ta nägi palju varisere ja
sadusere ristimisele tulevat, ütles ta neile:“ Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema
tulevase viha eest? Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja (või elumuutusele vastavat),
ja ärge hakake iseenestes ütlema:“ Meie isa on ju Aabraham!“... Jumal võib siinsetest kividest
äratada Aabrahamile lapsi.“ Hämmastav väide, ära looda oma sugupuule, päritolule- pead
isiklikult Jumala tingimustele vastama. Need olid Johannese ristimise kolm nõuet:
meeleparandus, avalik pattude tunnistamine, tõestus muudetud elust. Tahan mainida midagi
siin, sest seda rakendatakse iga ristimise juures. Siin ütleb, et ta ristis nad meeleparandusse,
kuid keeldus ristimast, kui nad polnud meelt parandanud. Ristimine ei tootnud
meeleparandust, see oli pitser ja tõestus sellest, et nad olid meelt parandanud. See on nii igal
pool, kus fraasi „ristima millessegi“ kasutatakse. Seda ei kasutata selleks, et ristimine tõi nad
meeleparandusse, vaid see näitab, et see on pitser sellel, et nad on sees. Vaatame seda hiljem.
Johannese ristimisel olid piirid. See viis inimesed vaid teatud maani. Kõigepealt, see ei
toonud uussündi. Mt 11:11 ütleb Jeesus Johannese kohta:“ Tõesti, ma ütlen teile, naisest
sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on
suurem temast.“ Johannes sündis naisest, kuid ta ei sündinud kunagi uuesti. Ta ei astunud
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uussündi, sest see polnud enne Jeesuse tulekut võimalik. Ta oli küll suurim naisest
sündinutest, kuid väikseim taevariigis on suurem temast. Mitte sellepärast, kes me oleme, vaid
kuhu Jumal meid pannud on. Ta on toonud meid oma riiki uussünni läbi. Jeesus ütles:“ Kui
inimene ei sünni uuesti, ei või ta näha ega siseneda Jumala riiki.“ Johannesel olid piirangud.
Jumala seatud piirangud. Teiseks, pärast nelipühapäeva ei aktsepteeritud Johannese ristimist,
see on Ap 19:1-5:“ Aga kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad
ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid, küsis ta neilt:“ Kas te võtsite vastu Püha
Vaimu, kui saite usklikuks?“ Siin ei öelda, kelle järgijad nad olid, ilmselt Paulus ei selgitanud,
kuid ta küsis küsimuse:“ Kas võtsite vastu Püha Vaimu, kui uskusite?“ See näitab, et on
võimalik uskuda ilma Püha Vaimu vastuvõtmiseta. Mu esimene naine oli selline, kui ta kedagi
kohtas, küsis ta kohe, kas too võttis vastu Püha Vaimu. Arvan, et oleme täna päris
tagasihoidlikud seda teemat puudutama. Siis tegi Paulus avastuse. „Nemad aga vastasid:“ Me
ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on.“ Ja tema ütles:“ Millesse siis olete ristitud?“ Nad
vastasid:“ Johannese ristimisse.“ Sellest on erinevaid arusaamu. Kui nad ütlesid:“ Me pole
kuulnudki, et Püha Vaim on“, siis miks ütles Paulus, et millesse neid siis ristiti. Kuidas nad
siis ei võinud olla kristlased ilma Pühast Vaimust kuulmata. Üks selgitus- Jeesus ütles
jüngritele Mt 28:“ Saage ristitud Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse.“ Kui neil oleks see
ristimine, pidid nad olema kuulnud Pühast Vaimust. Paulus mõistis, et neid polnud ristitud
usklikeks Jeesusesse, vaid ainult Johannese ristimisega. Paulus jätkab:“ Johannes ristis
meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see
tähendab Jeesusesse.“ Paulus ütleb, et see oli ettevalmistav ristimine, kuid nüüd, kui Jeesus on
tulnud, siis sellest enam ei piisa. Ap 19:5:“ Seda kuuldes lasksid nad end ristida Issanda
Jeesuse nimesse.“ See on ülioluline- pead tunnistama Jeesust kui Issandat ja Messiat, et saada
ristitud. „Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid
võõraid keeli ja ennustasid.“ Paulus oli põhjalik. Ta ei nõustunud millegi pealiskaudsega, ta
tahtis õiget asja ja põhjalikult. Nad pidid uskuma Jeesusesse, oleme ristitud veega ja pärast
seda eraldi kogemusena pani Paulus oma käed nende peale, nad rääkisid keeltes ja
prohveteerisid. Sellega üritasime määratleda Ristija Johannese ristimist. Nüüd vaatame
kristlikku ristimist, mina kasutan seda sõna- mis tähendab olla ristitud usklikuks Jeesusesse.
See on palju tähtsam, kui üks keskmine kristlane tänapäeval mõistab. Isegi baptistid
mõistavad üldiselt väga vähe, mis on veega ristimise tõeline tähendus. Sind ei ristita
Jeesusesse, kuna oled patune, see pole meeleparandusristimine. Vaatame seda Mt 3:13-17:“
Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta end Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis
teda igati keelata:“ Mul on vaja lasta ennast sinul ristida- ja sina tuled minu juurde!“ Sel
hetkel ei teadnud Johannes, et Jeesus on Messias, sest Johannese evangeelium ütleb, et ta sai
sellest teada siis, kui Jumala Vaim Ta peale langes. Kuigi ta ei teadnud, et Ta on Messias,
ütles ta:“ Sa oled õigem kui mina, mina ei peaks sind ristima.“ „Jeesus aga kostis talle:“ Olgu
pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!“ Siis Johannes andis talle järele. Kui
nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas
Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli ta peale..(jäi ta peale)..ja ennäe, hääl taevast ütles:“
See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!“ Selles loos kinnitasid seda kõik
Kolmainsuse kolm isikut: Jeesus koges seda, Püha Vaim laskus Ta peale- alles pärast
ristimist, Jumal Isa rääkis taevast ja ütles, et see on Tema armas Poeg. Jumal nö tegi endast
kõik, et rõhutada veega ristimise ülimat tähtsust. Tahan rääkida kristliku ristimise olemusest.
See pole meeleparandusristimine, sest Jeesusel polnud patte. Teda ei ristitud seepärast, et Ta
meelt parandas. Teda ristis Johannes, kuid mitte Johannese ristimisega. Mis oli selle eesmärk?
Ta ütleb seda ise:“ Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!“ Ta ei ütle
„mulle“, vaid „meile“. Ta samastub kõigiga, kes Talle ristimises järgnevad. Ta ütleb, et on
kohane, õige täita kõike õigust. Seda teedki, kui saad ristitud Issanda nimesse Jeesuse
järgijana. Sind ei ristita meeleparandusristimisega- oled meelt parandanud, vaid selleks, et
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täita kõike õigust. Rm 5:1 ütleb Paulus meie kui usklike kohta:“ Et me nüüd oleme saanud
õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.“ Paulus ütleb, et
me usu läbi Jeesusesse on meid õigeks tehtud- üks tähtsamaid termeneid UT-s, väga vähe
mõistetud. Sel on palju tähendusi: õigeksmõistetud, mitte süüdi tunnistatud, õigeks
tunnistatud, õigeks tehtud. Me usu läbi Jeesusesse on meid õigeks mõistetud, mitte süüdi
tunnistatud, õigeks tunnistatud, õigeks tehtud. Sellepärast peamegi saama ristitud, mitte
sellepärast, et parandasime meelt oma pattudest, vaid niimoodi täidame oma õiguse. Meile on
õigsus juba antud usu läbi Jeesusesse, nüüd veega ristimine on õige viis see õigsus täide viia.
Arvan, et seda mõistetakse tänapäeval väga vähe. Kristlik ristimine on põhiolemuselt
pühendumine- so samastumine Jeesusega Tema surmas, matmises ja ülestõusmises. Rm 6:3:“
Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema
surmasse? Oleme siis koos temaga maha maetud..et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist
Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.“ Kristlik ristimine on samastumine
Jeesusega surmas, matmises ja ülestõusmises. Surime Temaga, veest hauas maetakse meid
Temaga ja veest hauast tõuseme koos Temaga uues elus- teistmoodi elus, kui see, mida varem
elasime. Paulus ütleb, et Ta äratati surnuist Isa au läbi. Rm 1:4 leiad, et Ta äratati Püha Vaimu
läbi. Kui meid ristitakse, näitab see, et oleme jõudnud oma elu lõppu, oleme lõpetanud asjade
tegemise oma jõu, õigsuse, väe läbi, nüüdsest oleme nagu Jeesus. Kui tuleme hauast välja,
veest hauast, siis et käia Püha Vaimu väes. Jeesus ei äratanud end ise surnuist, see on olulineTa äratati surnuist Jumala Isa poolt Püha Vaimu läbi. Kaks erinevat kohut- üks Juudi, üks
Rooma kohus oli mõistnud ta süüdi, kuid kolmandal päeval, kui haud avanes ja Ta surnuist
tõusis, pööras Jumal nende otsused ümber. Ta ütles:“ See on mu Poeg, Ta on täiesti õige, toon
Ta tagasi ellu, sest Temast saab elu ja jumalakartuse autor kõigile, kes Temasse usuvad.“
Ülestõusmine on niivõrd tähtis. Veega ristimisel viime ellu ülestõusmise reaalsuse. Olin
aastaid tagasi õpetajaks Aafrika õpilastele. Koolitasin neid õpetajateks, ütlesin neile järgmist:“
Inimesed mäletavad 30% sellest, mida kuulevad, 60% sellest, mida kuulevad ja näevad ja
90% sellest, mida kuulevad, näevad ja teevad. Ära jäta oma õpilasi lihtsalt pinki kuulama,
pane nad tegutsema, mis näitab, kas nad on tunnist aru saanud. Jumal järgib sama põhimõtet.
Ta ei õpeta meile lihtsalt teooriat, Ta laseb meil asju näha ja läbi teha. Veega ristimine on kui
Jeesuse surma, matmise ja ülestõusmise uus täideviimine. Algkogudusse ei saanud isegi sisse,
kui sa polnud läbi teinud selle usu kogemust, mida tunnistasid. Ei piisanud lihtsalt sellest, et
uskusid, pidid oma usu ellu viima. Kui oled maetud ja üles äratatud, siis su elu ei kuulu enam
sulle. Kui tahad elada oma elu, siis ei peaks sa ristitud saama, sest ristimine on su surmaotsus
ja seejärel ülestõusmine. Kui oled üles tõusnud, siis su elu ei kuulu enam sulle. See on
pühendumine olla järgija. Mt 28 lõpus ütleb Jeesus jüngritele, mida nad peavad tegema. Mt
28:19-20:“ Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu
nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, olen iga päev
teie juures ajastu lõpuni.“ Ta ütles, et minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ta ei öelnud, et
peaksime neid koguduse liikmeteks tegema. Teate, koguduse suurim probleem tänapäeval on
koguduse liikmed, kes pole jüngrid, sest nad ei esinda õigesti tõde, mida üritame kuulutada.
Kui sa pole nõus olema jünger, siis pole sul õigust saada ristitud. Ristimine on pühendumine
olema järgija. Miks raisata aega ja õpetada mittepühendunud inimesi. Las nad tõestavad oma
pühendumist, siis õpetame neid. Vaatame nüüd kristliku ristimise tingimusi. Uurisime
Johannese ristimise tingimusi, vaatame nüüd neid. Jeesus ütles:“ Minge, tehke jüngriteks kõik
rahvad, ristides neid..“ Nii et inimene, kes saab ristitud, peab olema kuulnud evangeeliumi.
Mäletate, mis evangeelium on- 3 ajaloolist fakti: Jeesus suri, maeti maha ja äratati üles. Kui
usud seda, arvestatakse see sulle õiguseks- oled õigeks tehtud. Meil pole õigust ristida
inimesi, kes pole kuulnud evangeeliumi. Teiseks, järgmine tingimus on meeleparandus. Ap 2
näeme, et patutunnetusele tulnud, kuid pöördumata rahvas ütleb:“ Mida peame tegema,
mehed-vennad?“ Salm 38:“ Parandage meelt..“ Meeleparandus on alati esimene samm:“
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Parandage meelt ja igaüks teist lasku end ristida, siis saate Püha Vaimu anni.“ See on Jumala
plaan- kõik ühes salmis, miks peaksime seda lahutama ja venitama nädalaid ja kuid.
Kolmandaks, et ristitud saada, peavad inimesed uskuma. Mk 16:15-16:“ Minge kõike
maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!..“ Milline etteheide meile, et pärast 2000
aastat pole me ikka veel selle ülesandega hakkama saanud. „Kes usub ja on ristitud, see
päästetakse..“ Sa ei sobi ristimisele, kui pole uskunud. Pead olema usklik. Jeesus ei paku
mingit päästegarantiid neile, kes usuvad ja pole ristitud. Sul pole mingit piibellikku garantiid
päästele, kui sind pole ristitud usklikuna. Ristimise all mõtlen kogu sind, vee alla ja tagasivette kastetud. Teise tingimuse ütleb Peetrus, ta räägib Noa päevadest, ei peatu sel, kuid
vaatame näidet 1 Pt 3:20:“ ..kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, laeva valmistamise ajal,
milles vähesed- see tähendab kaheksa hinge- veest päästeti.“ Peetrus ütleb, et Jumal ei
saadaks üleujutust enne, kui laev valmib. Ta ootas kannatlikult, kuni laev valmis sai, siis
saatis Ta ujutuse. Paljud päästeti kogu maailmast? Kaheksa. Väga tõsine mõte. Maailma
elanike arv oli arvatavasti väh 2 miljonit. 2 miljonist päästeti vaid kaheksa. Pääste ei ole
enamuse jaoks. Nii paljud küsimused tänapäeval meie nö demokraatlikus ühiskonnas
lahendatakse enamuse otsuse järgi. Jumala teemasid ei lahendata kunagi niimoodi. Need
lahendatakse Jumala otsuse järgi. Peetrus jätkab:“ Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd
ristimine..“ Mõistate, ristimine päästab meid. „..mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine,“
See pole vaid pesemine. „..vaid hea südametunnistuse taotlemine.“ Neljas tingimus on see, et
võid vastata Jumalale hea südametunnistusega. Teisisõnu ütled:“ Jumal, tean, et olin patune,
andesta mulle, parandan meelt, usun, et Jeesus suri mu eest. Usun, et usu läbi temasse olen
õigeks tehtud. Palun võta mind vastu.“ Vastad Jumalale hea südametunnistusega, rohkem pole
vaja. Vaatame veelkord 4 tingimust usklikuna ristimisele: 1. Pead olema kuulnud
evangeeliumi, 2. Oled pidanud meelt parandama, 3. Pead uskuma evangeeliumi, 4. Peab
olema hea südametunnistus Jumala ees. Ei taha olla kuidagi vastuoluline, kuid usun, et võin
öelda üht:“ Beebil pole võimalik täita ühtki neist tingimustest.“ Keegi ei saa vaielda selle ülelihtne fakt. Vaatame midagi, millele viitasin ka varem. Ristimise õpetamine ei tohiks võtta
kaua aega. Nägin seda misjoniorganisatsioonis, kus töötasin- nad õpetasid pöördunuid 6
nädalat ja seejärel ristisid nad. Tegelikult ristiti seal õpetatud paganaid. Nad polnud Issandaga
kohtunud, nende elud polnud muudetud. Nad olid küll head inimesed, aga...Annan teile
mõned faktid ajaperioodi kohta. Nelipühapäeval ristiti 3000 inimest samal päeval, kui nad
sõnumit kuulsid. Apostel ei öelnud, et oodake, kui kannate 6 nädala pärast vilja, siis ristime
teid või kui olete Jeesuse jutlused pähe õppinud. Nad ristiti, kuna vastasid tingimustele:
uskusid ja parandasid meelt ja olid nõus pühenduma. Ap 8 kuulis Etioopia eunuhh Filippuselt
evangeeliumi. Loeme seda. Ap 8, Filippus oli teel Gazasse, siis nägi ta Etioopia eunuhhi tõllas
lugemas kõva häälega Jesajat. Ap 8:34-38 eunuhh küsib talt:“ Ma palun sind, kelle kohta
prohvet seda ütleb? Kas enese või kellegi teise kohta?“ Ta luges Jesaja 53:“..nagu tall, keda
viiakse tappa.“ Eunuhh küsis väga loogilise küsimuse:“ Kas prohvet räägib endast või
kellestki teisest?“ Ap 8:35:“ Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes
kuulutas talle evangeeliumi...“ Teisisõnu, selgitas, et Jesaja prohveteeris Jeesusest. „Aga kui
nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde. Ja eunuhh lausus:“ Ennäe, vesi! Mis
takistab, et mind ei võiks ristida?“ Aga Filippus ütles:“ Kui sa usud kogu südamest, siis on see
võimalik.“ Ta vastas ja ütles:“ Ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg!“ Ja ta käskis tõlla
peatada ja nad mõlemad, Filippus ja eunuhh, astusid vette, ja Filippus ristis tema.“ Siin ütleb
ainult, et Filippus kuulutas Jeesust, kuid selle juures pidi ta ka mainima ristimist, sest eunuhh
pakkus selle välja:“ Mis takistab mul saada ristitud?“ Filippus oli nõus. „..ja nad mõlemad
astusid vette.“ Iga kord, kui UT-s mainitakse ristimist, astuvad inimesed vette ja tulevad jälle
veest välja. Siis oli Filippusel põnev kogemus- Püha Vaim viis ta mujale ja eunuhh ei näinud
teda enam, kuid ta läks oma teed rõõmuga. Tahan rõhutada, et tõenäoliselt 1-2 tundi oli
möödunud sellest, kui eunuhh evangeeliumi kuulis ja kuni ta ristitud sai. See polnud pikk
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ettevalmistusperiood. Siis Korneeliuse majas, mäletate. Peetrus läks kahtlevalt ta majja, sest
see oli vastuolus ta usuliste veendumustega, hakates neile Jeesusest rääkima ja midagi juhtus.
Ta jutlust segati. Püha Vaim segas jutlusele vahele, ja samal ajal, kui inimesed kuulasid, ütleb
Ap 10:44:“ Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna
kuulsid. Ja kõik need usklikud ümberlõigatute hulgast (juudid), kes olid Peetrusega kaasa
tulnud, jahmusid sellest, et Püha Vaimu andi valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid
võõraid keeli rääkivat ja Jumala suurust ülistavat.“ Paljud jutlustajad ütlevad:“ Oleme siin
umbes 6 nädalat ja kui hakkate vilja kandma, siis teame, et asi on ehtne.“ Keegi poleks saanud
olla selleks vähem valmis kui Peetrus, et paganad võivad ka usklikeks saada. Niipea kui nad
kuulsid neid keeli rääkimas, oli see näha. Peetrus jätkab:“ Kas keegi võib vett keelata, et ei
ristitaks neid, kes on saanud Püha Vaimu nõnda nagu meiegi?“ Ta käskis nad ristida ...“ Ta ei
soovitanud, vaid käskis. See on sõnakuulelikkuse tegu Jumalale. Kui kaua? Võib-olla tund
pärast keeltes rääkimist ristiti nad vees. Siis Filippuse vangivalvur- mulle meeldib see lugu.
Paulus ja Siilas visati vangi, seal, kõige pimedamas kongis, keskööl, kõige pimedamal tunnilmida nad tegid? Nad laulsid ja kiitsid Issandat. Vangid kuulsid neid, seal polnud selliseid
inimesi varem olnud. Seejärel vabastas nende kiitus Jumala üleloomuliku väe ja kogu
vanglahoone vabises, uksed avanesid, kõigi köidikud vabanesid. Vanglaülem tahtis end tappa,
sest Rooma võimu all pidi vangivalvur oma eluga maksma, kui mõni vang põgenes. Paulus
ütles:“ Ära tee endale kahju, oleme kõik siin.“ Ap 16:29:“ Siis palus valvur tuld, tormas sisse
ja heitis värisedes Pauluse ja Siilase ette maha, tõi nad välja ning ütles:“ Isandad, mis ma pean
tegema, et pääseda?“ Nad ütlesid:“ Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere!“
Nii paljud jätavad selle välja, kuid perepeana oli tal õigus nende eest uskuda. „Ja nad rääkisid
Issanda sõna temale ja kõigile, kes olid tema kojas. Ja vangivalvur võttis nad tollel öötunnil
enda juurde ja pesi nende haavad. Ning otsekohe ristiti tema ja kõik ta omaksed.“ Nad ei
oodanud isegi hommikut, sellega oli kiire. Kui kiireloomuline oli veega ristimine UT
kristlastele! Nad ei oodanud ristimisteenistust, sest nende pääste sõltus sellest. See, kes usub
ja on ristitud, päästetakse. Vaatame ristimise vaimset tähtsust. See on juba kirjas Rm 6:3:“ kas
te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema
surmasse?“ Iga kord, kui Paulus ütleb, et kas te ei tea, olen märganud, et enamik kristlasi ei
tea. Hämmastav! Iga kord, kui ta norib millegi kallal, et kas te siis ei tea, siis enamik kristlasi
tõesti ei tea. „Oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui
Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.“
Samastume Jeesusega surmas, matmises ja ülestõusmises. Rm 6:5:“ Sest kui oleme kasvanud
kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega.“ Ta räägib
matmisest ristimises. Kui meid maetakse, siis võime kindlad olla ka ülestõusmises. „..teades,
et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi
enam ei orjaks pattu.“ Fakt, mida ristimine kujutab, on see, et kui Jeesus suri ristil, hukati
Temas meie patune, lihalik, vastuhakkav loomus. See on ilmutus. Võid olla patud andeks
saanud, kuid olla vastuhakkaja. Paljud teevad nii, käivad kirikus, tunnistavad patud, saavad
andeks, kõnnivad välja ning hakkavad pattu tegema. See pole Jumala eesmärk, kuid üks
põhjus on see, et nad ei tea, et kui Jeesus suri ristil, hukati me vana inimene ja see mässaja.
See on ainus väljapääs, teist lahendust vastuhakkajale pole. Ainus lahendus on hukkamine.
Hea on see, et see hukkamine toimus rohkem kui 19 sajandit tagasi, kui Jeesus suri ristil.
Paulus ütleb, et peame seda teadma. Edasi Rm 6:11:“ Nõnda arvestage ka teie endid olevat
surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses.“ Paulus ütleb, et kui teate seda, siis
peate sellega arvestama- et oled surnud patule, aga elav Jumalale. Selle väline protsess on
veega ristimine: lähed alla hauda, tuled hauast välja, jätad oma vana loomuse hauda maha,
tuled välja uue looduna. Veel üks oluline kirjakoht Kl 2:11:“ Temas olete ka ümber lõigatud
kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega.“
Juudi seaduse järgi oli ümberlõikamine väikse osa liha eemaldamine. Kristliku
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ümberlõikamisega eemaldame kogu patuse loomuse- kogu ihu. Kui ihu on surnud, mis
järgneb? Matmine. On ebasünnis jätta surnud ihu matmata kuskile vedelema. Paulus jätkab Kl
2, et pärast ihu äraheitmist mata see maha:“..kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja
koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist.“ Ristimine
toimub ainult nende jaoks, kes usuvad. Meie usu läbi sellesse, mis Jumal teeb. Äratatakse
meid üles. Kui sa ei usu, siis see ei toimi. Annan nüüd mõned olulised faktid. Gl 3:27:“ Kõik,
kes olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud.“ Millesse meid ristitakse?
Kristusesse. Meid ei ristita konfessiooni või kirikusse. See on tõsine eksimus. See toimib
ainult läbi usu. Me uus elu saab jõu Pühalt Vaimult. Sama Vaim, kes äratas Jeesuse surnuist,
on tegev meis. Võtame kiiresti kaks Vana Testamendi pilti ristimisest. Esimest juba
vaatasime: 1 Pt 3:20-21- Noa laev. Peetrus ütleb, et võrdpilt sellest on veega ristimine. Mis on
Noa laeva sõnum? Kõigepealt, et kohtumõistmine on tulemas. Ainus väljapääs sellest oli laev.
Üleujutus esindab Jumala kohtumõistmist, laev, nagu alati Piiblis, on pilt Jeesusest Kristusest.
Laevas pääsed turvaliselt kohtumõistmise vetest, laevast väljas hukkud. Ei ole teist pääseteed,
kui olla Jeesuse laevas. Laevas pääsed turvaliselt läbi vete ja tuled välja uude ellu- täiesti uude
ellu, vana on ära uhutud, uus elu avaneb sulle- see on Noa laeva pilt. Teine pilt on 1 Kr 10:12:“ Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid
läbi mere ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres.“ Paulus ütleb, et iga iisraellane koges
Egiptusest tulles kahte asja: pilv tuli nende üle ja Paulus ütles, et nad ristiti pilves, nad astusid
vette, kõndisid läbi vee ja tulid veest välja. Paulus ütleb, et nad ristiti meres. See kahekordne
ristimine on mõeldud igale usklikule: pilv tuleb ülevalt su peale, sind kastetakse sellesseastud vette, lähed sellest läbi ja tuled veest välja. Kui nad veest välja tulid, alustasid nad uut
elu, uute seadustega, uue juhiga. Kõik muu jäi maha. Vesi oli see, mis neid egiptlastest ära
lõikas. Nad päästeti Egiptuses talle vere läbi, kuid see ei eraldanud neid egiptlastest, vesi
eraldas. Ristimine eraldab meid. Võime uskuda ja saada päästetud, kuid meid eraldatakse
ristimise läbi. Olen tegelenud tuhandete inimestega, kes on vabanenud kurjadest vaimudest.
Ütlen neile alati, et kui tahavad hoida oma vabanemist, siis saagu veega ristitud. Sest see
lõikab meid ära. Mitte veri- veri päästab sind Egiptuses, vesi eraldab sind Egiptusest.
Eraldatud vee ja pilve läbi. Nad ristiti Moosesesse- see tõi nad Moosese juhtimise alla. Meid
ei ristita Moosesesse, meid ristitakse Kristusesse- Kristusest saab meie juht. Kuid selleks, et
seda piibellikult teha, peame läbima pilve ja vee. See on nii selge. Hb 11:29 rõhutatakse, et
see on ainult usu läbi. Kui lähed vette uskmatuna, siis tuled välja märja uskmatuna.
Iisraellaste kohta öeldakse siin:“ Usus läbisid nad Punase mere otsekui kuiva maa..“ Kuidas?
Usu läbi. „..ja kui egiptlased püüdsid teha sedasama, siis nad uppusid.“ Miks? Sest neil
polnud usku. Kui saad veega ristitud, kuid sa pole usklik, siis sa lihtsalt upud. Saad uude ellu
minna ainult usu läbi Jeesusesse. See on väga tõsine teema, palju tõsisem, kui paljud kirikud
ja konfessioonid tänapäeval arvavad. Olen tegelenud paljudega, kes tulid patutunnetusele ja
küsisid, et mis nüüd? Ütlesin, et saage ristitud. Millal? Niipea kui võimalik. Meil peaks oleme
kogudustes uus tutvustus ristimisest, sest see on osa päästest. Ma ei ütle, et kui sa pole
ristitud, kuid usklik, et sa pole päästetud- see on sinu ja Issanda vahel, kuid mul pole mingit
meelevalda sulle öelda, et oled päästetud, sest kes usub ja on ristitud, see päästetakse.
Püha Vaimuga ristimine.
On kaks viisi, kuidas kastetud saada: nö. basseiniviisil, kus lähed vette, vee alla ja tuled veest
välja- see on veega ristimine. Siis on ka Niagara joa viis. Kui esimest korda Niagara juga
nägin, mõtlesin, et ei saaks sekunditki selle all olla ilma, et saad läbimärjaks- see on Püha
Vaimuga ristimine. Igal pool, kus seda kirjeldatakse, väljendatakse ühel või teisel viisil, et
Püha Vaim langes nende peale ülevalt. Räägime kahest sissekastmisest: vettekastmisel lähed
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vette, vee alla ja tuled välja. Vaimusse kastmisel lähed selle alla ja see tuleb sinu üle, kuid igal
juhul oled täielikult sissekastetud, mitte osaliselt, mitte peale piserdatud, vaid täielikult
sissekastetud. Huvitav on see, et kõigi 4 evangeeliumi alguses ütleb, et Jeesus Kristus ristib
meid Püha Vaimuga. Sellele pööratakse liigagi vähe tähelepanu. Tahan lugeda neid kohti
kõigist neljast evangeeliumist. Ristija Johannes ütleb Mt 3:11:“ Mina ristin teid veega, et te
meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind (Messias), on minust vägevam. Mina ei
kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ Mk 1:8 räägib Ristija
Johannes:“ Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga.“ Lk 3:16:“ Siis vastas
Johannes kõikidele:“ Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle
jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ Jh 1:33. See
on osa Jeesuse ametlikust tutvustusest tema eelkäija, Ristija Johannese poolt. Igas neljas
näites öeldakse, et Jeesus ristib oma rahva Püha Vaimuga. Johannese evangeeliumis on see
tutvustus põhjalikum. Jh 1:29:“ Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja
ütles:“ Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu..“ „Minagi ei teadnud, kes ta
on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, ta ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu
laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga. Ja ma olen näinud ja
tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.“ Johannes ütleb siin kolm asja: see on Jumala Tall,
see on Jumala Poeg ja see, kes ristib Püha Vaimuga. Teame kõik hästi seda lauset, et Jeesus
on Jumala Tall. Kuid see on kirjas vaid ühes evangeeliumis. Samas kõik 4 evangeeliumi
kinnitavad, et Jeesus on Püha Vaimuga ristija. Teisisõnu, see on üks tähtsamaid asju, mida Ta
kohta teadma peame. On imetore tunda Teda kui Päästjat, Jumala Poega, kuid see pole kõik.
On ülioluline, et saame Teda tundma isiklikult kui Püha Vaimuga ristijat. Pärast oma
maapealset teenistust ja ülestõusmist kordab Jeesus Ap 1:4-5 seda tõotust. Ei väsi rõhutamast,
kui sagedasti mainitakse tõotust evangeeliumites. Ap 1:4-5:“ Kui siis Jeesus viibis koos
nendega (oma jüngritega), keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa
tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha
Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.“ Jeesus tahtis kindlasti korrata seda tõotust, millega
Ristija Johannes Teda tutvustas- et Tema ristib Püha Vaimuga. Enamik Piibli uurijatest
nõustuvad, et selle tõotuse täitumine on kirjas Ap 2:1-4- nelipühapäev. Loeme, mida Piibel
seal ütleb, siis arutame, mis sellega öeldakse. Ap 2:1:“ Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad
kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud ja täitis
kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku
peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda
nagu Vaim neile andis rääkida.“ Sellel kogemusel on kolm järgnevat faasi: 1. See oli
ristimine- Püha Vaim tuli ülevalt, kastis nad, täitis kogu paiga- nad said ülevalt kastetud. 2.
Igaüks neist sai individuaalselt täidetud Püha Vaimuga- mitte lihtsalt ühine kogemus, vaid
igaühel oli isiklik osa sellest. 3. Täitumisest tulenev üleloomulik väljavalamine. See läheb
kokku põhimõttega Mt 12:34 teises pooles:“ Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil.“
Kui su süda täidetakse, voolab see üle suu läbi kõne. UT-s on mitmeid kohti, kus inimesed
täituvad Püha Vaimuga. Olen uurinud igat juhtumit. Igal korral inimene rääkis pärast seda:
prohveteeris, rääkis keeltes jne. See on üleüldine põhimõte- südame küllusest suu räägib. Kui
süda on ülevoolavalt täidetud, toimub see ülevool suu läbi kõnes. See juhtus ka
nelipühapäeval- kui nad täideti, siis nad kõik rääkisid teistes keeltes, nii nagu Vaim andis
rääkida. Oluline on mõista, et Jumal ja inimene peavad siin koostööd tegema. Jumal täitis nad,
kuid nemad hakkasid rääkima- Püha Vaim ei rääkinud, nemad rääkisid, Püha Vaim andis
neile keele. Olen olnud aastaid nelipühi liikumises, kohanud mitmeid, kes ütlevad:“ Tahan, et
Jumal teeks kõik.“ Kohtasin üht meest, kes ütles, et on oodanud 25 aastat. Ütlesin talle, et ta
ootab nii elu lõpuni, sest see pole piibellik. Jumal teeb oma osa, sina pead tegema oma osasina räägid, Jumal annab keele. Kuid Jumal ei räägi. Nad kõik hakkasid rääkima, nii nagu
Vaim andis neile rääkida. Jah tõesti, nad ootasid kuni Püha Vaim tuli nelipühapeval, kuid
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pärast seda pole kuskil kirjas, et nad oleksid oodanud- Püha Vaim oli juba antud. Räägime
nüüd natuke sellest, kuidas Paulus seda kirjeldab. 2Kr 1:21:“ Aga see, kes meid koos teiega
on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga
kinnitanud ning meile andnud käsirahaks Vaimu südamesse.“ Paulus ütleb kaks asja: Püha
Vaim on pitser ja käsiraha. Ef 1:13 räägib ta sarnaselt:“ Temas (Jeesuses) olete ka teie sellest
ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud
usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu, kes on meie pärandi
tagatis omandi lunastamiseni- tema kirkuse kiituseks.“ Lisas on sõna „tagatis“ „sissemakse“.
Nii et Püha Vaim, ristimine, mis on nähtav, kuuldav, mitte lihtsalt miski, mis toimub su sees
ja mida ei näe- seda võib kuulda ja näha. Paulus ütleb, et see on pitser ja sissemakse.
Kõigepealt on see pitser. Kuulud juba Jeesusele, kuid see näitab seda avalikult- Ta paneb oma
avaliku pitseri sinu peale. Ei tea, kas mäletate, kui saatsime veel tähitud kirju- pidid selle
pitseerima vahaga ja siis sellesse templi vajutama. Püha Vaim ongi see- see on pitser, kuum
vaha ja Jeesus paneb oma templi sellele- see eraldab su. Tähitud posti koheldakse eriliseltpalju hoolikamalt. Kui oled ristitud Püha Vaimuga, oled kui tähitud post- saad eritähelepanu
Taevasest postkontorist. Teine sõna on sissemakse või tagatis. Mulle väga meeldivad keeled,
see on väga huvitav. Heebrea keeles on see sõna „aravon“, araabia keeles „arbon“, suahiili
keeles „arabuuni“- see sama sõna igal pool. Rääkisin araabia keelt, kui elasin Jeruusalemmas
oma esimese naisega. Mul on meeles üks seik 1947.a, olime just kolinud Jeruusalemmas ja
pidime ostma kangast kardinate jaoks. Läksime vanalinna, leidsime ühe kaupmehe, leidsime
sobiva kanga, meil oli vaja umbes 18m ja hind oli ütleme umbes 5 dollarit/meeter, kokku
umbes 100 dollarit. Ütlesime talle, et meil pole kogu raha kaasas, kuid anname talle 20
dollarit sissemakseks. Teate, kuidas ta seda kutsus araabia keeles- „arbon“. Ütlesime talle, et
kuna oleme maksnud sissemakse, peab ta teadma kahte asja: see kuulub meile- pead selle
meile hoidma, ei tohi teistele ära müüa. Teiseks, sissemakse on meie garantii, et tuleme tagasi
ülejäänud rahaga ja saame kanga. Selline on ka Püha Vaimuga ristimine- Jeesus teeb
sissemakse sinu eest ja eraldab su endale. Pärast seda ei saa sind kellelegi teisele müüa.
Teiseks on see Tema garantii:“ Tulen sulle järele, kui tulen tagasi, siis on mul kaasas
ülejäänud makse ja siis oled minu oma igavesti.“ Väga elav, selge näide Püha Vaimuga
ristimisest. Mis on see pitser? See on teema, mida vaidlustatakse. Kuid UT viitab ainult ühele
pitserile, s.o võõrastes keeltes rääkimine nii, nagu Vaim sulle annab rääkida. Olen teadlik, et
on liikumisi, kus inimesed okultistlikest sektidest räägivad teistes keeltes, näiteks rastafarid
Jamaikal. See hirmutab mõningaid inimesi. Kuidas teada, et saad õige asja? Jeesus ütles:“ Kui
oled Jumala laps, ja palud oma taevaselt Isalt leiba, ei anna ta sulle madu.“ Teisisõnu, kui
palud õiget asja, on sul kirjalik garantii Jumalalt, et saad õige asja. Sa ei pea kartma. Kui sa
pole Jumala laps, siis see ei kehti, pead olema Jumala laps. Jeesus ütles:“ Kui palud oma
taevaselt Isalt Püha Vaimu, siis ta annab.“ Pitser on midagi nähtavat, kuuldavat, avalikkupitser ei saa olla salajane, vastasel juhul ei täida see oma eesmärki. Nagu Ap 2:“..nad kõik
hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.“ Tahan öelda nelja asja
selle kohta: 1. See oli pitser, mille apostlid ise said isikliku kogemuse läbi. Jeesus ütles:“
Oodake Jeruusalemmas, kuni saate Isa tõotuse.“ Nad ootasid 10 päeva. Kui Püha Vaim tuli ja
nad rääkisid keeli, ei oodanud nad enam kordagi. See oli see pitser, mille nad said oma
kogemuse läbi. 2. Pitser, mille nad võtsid omaks teiste juures- kohe vaatame üht imelist
juhtumit. 3. Nad ei palunud ühtegi muud pitserit. Kordan seda, see on ülioluline. Paljud
küsivad:“ Kuidas ma tean, et olen Püha Vaimuga ristitud? Mul on olnud see ja teine kogemus,
olen palunud ja otsinud, kuid kuidas ma tean?“ Vastus on:“ Sa tead, kui saad pitseri.“ Kui
hakkad rääkima võõraid keeli nii, nagu Vaim sulle annab, siis on sul see käes. Mitte lihtsalt
„see“, vaid Tema- Ta on isik. Lisaks sellele ei paku UT ühtki muud pitserit, pole mingit
alternatiivi. Vaatame Lk 24:52-53, pärast Jeesuse ülestõusmist, kui Ta jättis hüvasti. Paljud
ütlevad, et olid nii õnnelikud, täis rõõmu, kiitsid Issandat, et kas see pole see pitser? Vastavalt
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UT-le ei ole. See on imetore olla täis rõõmu, kiita Issandat, kuid see pole UT pitser. Näitan
teile, kuidas ma tean. Pärast Jeesuse ülestõusmist, ütleb Luuka evangeeliumi lõpus:“ ja nemad
kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas
Jumalat tänades.“ Neil oli suur rõõm, kiitsid Issandat, kuid polnud saanud veel pitserit. Selle
nad said alles nelipühapäeval. Jeesus ütles, et oodake Isa tõotust. Pärast nad enam ei oodanud.
Kui Püha Vaim tuli ja nad keeli rääkisid, see oli ootamise lõpp. Ap 10 on üks seik, mis
kirjeldab seda väga selgelt. Peetrus oli juhitud Korneeliuse majja, ta ei tahtnud sinna minna.
Sest juudina ei tohtinud ta pagana majja minna, veel vähem süüa koos. Jumala juhtimisel ta
läks, võttis endaga veel 6 juudi usklikku, ta tahtis tunnistajaid. Kui Peetrus neile Jeesusest
rääkis, ütleb Ap 10:44:“ Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale,
kes seda sõna kuulsid.“ Ja need lihtsameelsed seal Korneeliuse majas uskusid seda ja said
andestuse pattudest. Pärast seda oli Püha Vaim valmis tulema nende üle. „Kui Peetrus alles
neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja kõik need
usklikud ümberlõigatute hulgast (juudid), kes olid Peetrusega kaasa tulnud, jahmusid sellest,
et Püha Vaimu andi valati ka paganate peale..“ Mäletate, nad tulid sinna uskudes, et
evangeelium on vaid juutidele, nad ei uskunud, et paganad võivad saada kristlasteks. Kuid kui
kuulsid neid keeli rääkimas, siis oli selge, ei saa vaielda. Miks nad uskusid? „..sest nad
kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumala suurust ülistavat.“ Neil polnud mingit muud
tõestust ega palunud ka muud. Mõned ütlevad täna, et nad oleksid pidanud ootama umbes 6
nädalat ja vaatama, kas nad kannavad vilja, kuid nad ei teinud seda. Me ei räägi viljast,
räägime annist. Kaks eriasja- mõlemad olulised. Kingitus saadakse ühe teoga. Vili tuleb
aeglase kasvuprotsessi läbi. Palun mõistke, vili on ülitähtis, kuid ära aja vilja segamini
kingitusega. Räägime Püha Vaimu annist- millestki, mida saab vastu võtta ainsa teona.
Peetrus vastas:“ Kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud Püha Vaimu
nõnda nagu meiegi?“ Tema jaoks polnud see lugu sugugi erinev nelipühapäeval juhtunust.
Hiljem, rääkides kaasjuutidele, kes teda kritiseerisid, et ta poleks pidanud minema paganate
juurde, ütleb Peetrus Ap 11:15:“ Kui ma siis hakkasin rääkima, langes Püha Vaim nende
peale nii nagu meiegi peale alguses.“ Korneeliuse maja kohta ei mainita tugevat tuult või
tulekeeli, kuid üks asi, mis oli sama- nad kõik hakkasid rääkima teisi keeli. Usun, et seda ei
saa vaidlustada. See oli pitser, mille apostlid said ja mille võtsid omaks teistes, nad ei küsinud
ühtki muud pitserit. Ma ei leia ka ühtki muud pitserit UT-s. Tean, et keeltes rääkimist
peetakse vahel kummaliseks, ebatraditsiooniline, isegi deemonlikuks. Mäletan aega, kus üks
kallis evangeelne jutlustaja, kes polnud nõus minuga samal teepoolel kõndima, sest rääkisin
keeli. Annan talle andeks, kuid ma ei toeta tema arvamust. Jumal annab meile vahel mõne
komistuskivi, kui sa pole sihikindel, siis annad alla. Inimesed, kes räägivad keeli, mida pole
kunagi õppinud, sattudes sellest vaimustusse, on mõnedele pahandav. Põhimõtteliselt on meilAnglosaksi, Euroopa, Ameerika taustast inimestel päris vale pilt kristlusest. Kõigepealt
arvame, et see on väga väärikas. Kui lähed kirikusse, siis seal ei räägita kõvasti. Seisad, istud
või laulad kirikulaule, kuid ei vaimustu millestki. Selline oli minu pilt kristlusest üles
kasvades. Käisin kirikus 8 korda nädalas 10 aastat- ma pole kogemusteta. Kuid see pole UT,
piibellik pilt. Kannatame paljud selle all, et me pole vabad selles, mis Jumal me sees teeb. Kui
loed inimestest Piiblis: nad nutsid, hõiskasid, oigasid, plaksutasid, tantsisid, laulsid- nad olid
põnevil. Kuid Püha Vaim ongi see, kes selle põnevuse toob. Algul tsiteerisime:“ Aga lootuse
Jumal täitku teid kõike rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Vaimu väes!“ Mis
annab meile küllaga lootust? Püha Vaimu vägi. Kui sa oled põnevil Jeesusest, sa lihtsalt ei
suuda vaikida. Sellised peaksimegi olema. Kõigel sel nö. väärikal tõsidusel pole palju pistmist
Uue Testamendiga. Lähme edasi. Uues Testamendis on kaks viisi, kuidas Püha Vaimuga
ristimine toimub: 1. Otse taevast- see langeb inimeste peale, nagu nelipühapäeval ja
Korneeliuse majas, 2. Käte pealepanemise läbi, kolmes kohas: Ap 8:14-19 Samaarias:“..kui
apostlid said kuulda, et Samaaria on Jumala Sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde
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Peetruse ja Johannese. Need...palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu Püha
Vaimu..“ Nad olid kuulnud evangeeliumi Filippuselt. Nad uskusid ja neid ristiti. Nad olid
päästetud, kuid nad polnud veel vastu võtnud Püha Vaimu. Apostlid ei olnud rahul, päästest ei
piisanud, nad tahtsid enamat. „Sest Vaim polnud langenud veel kellegi peale nende seast...“
Siin räägitakse Vaimu langemisest. „..nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis
panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha Vaimu.“ Sel korral anti Püha
Vaim käte pealepanemise läbi. Järgmises peatükis räägitakse Saulusest, kellest saab Paulus.
Ta oli Damaskuses, Ananias palvetab ja paneb käed ta peale, et ta saaks terveks ja võtaks
vastu Püha Vaimu. Paulus sai Püha Vaimu käte pealepanemise läbi. Ap 19 leidis Paulus
järgijaid, kes polnud kuulnud Pühast Vaimust. Ta teadis, et nad polnud Jeesuse, vaid hoopis
Ristija Johannese järgijad. Ta ütles, et tol ajal võis nii olla, kuid nüüd peavad nad saama
ristitud usus Jeesusesse. Nad ristiti veega ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli Püha
Vaim nende peale, nad rääkisid keeli ja prohveteerisid. Ära piirdu vaid keeltes rääkimisegasee on imeline, kuid miks mitte prohveteerida? Jumal pole kade. Ta laseb seda sul ka kogeda.
Mis on Püha Vaimuga ristimise eesmärgid? Peamine põhjus on saada üleloomulik vägi
Jumalalt. Jeesus rääkis sellest Ap 1:8, Ta hakkas lahkuma, viimased sõnad olid:“ Vaid te saate
väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle..“ Sõna „vägi“ siin kr- „dünamos“, millest tuleb ka sõna
„dünamiit“. Dünamiit tekitab plahvatusi. Te teate, et kui Püha Vaim langes, tekitas see
plahvatuse. Paljud ütlevad, et nad said väe, sest Jeesus tõusis surnuist, kuid see pole täpne.
Jeesus oli juba 50 päeva varem üles tõusnud, kuid keegi polnud sellest Jeruusalemmas
kuulnud. Kui Püha Vaim tuli, kuulis sellest kogu linn mõne tunniga. See on dünamiit,
plahvatus- mõnedele ei meeldi plahvatused, nad kardavad. Kui tegemist on Püha Vaimuga,
laseme Tal plahvatada, laseme Tal tehe kõik, mis Ta soovib. Mille nad said? Väe, et olla
tunnistajad. „...saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb te üle, ja peate olema mu tunnistajad..“
Evangeeliumi sõnum on üleloomulik, see pole loomulike sündmuste jada. Jeesus suri, Ta
maeti, äratati surnuist, tõsteti taevasse- see on üleloomulik. Kui oled tunnistajaks
üleloomulikele sündmustele, vajad üleloomulikku väge. Vähesest teoloogiast ei piisa, pead
saama väe. Inimesed tunnetavad seda, patused vahel rohkem kui kristlased. Nad teavad, kui
see tuleb tõelise üleloomuliku väega ja kuulavad siis. Märkan seda mitmetes kultuuridespatused tunnevad ära üleloomuliku väe, ja see teeb midagi- see võidab nende tähelepanu.
Seda Jeesus ütleski: saad väe, siis oled mu tunnistajaks. Rm 15:18-19 räägib Paulus oma
teenistusest:“..julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud
minu kaudu sõna ja teoga, tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu väe läbi.“
Paulus ütleb, et vaid see ta teenistuses on väärt mainimist, mis Püha Vaim on teinud. Ta ütles,
et üleloomuliku väe- imede ja tunnustähtede läbi on Püha Vaim teinud paganad- mittejuudid,
sõnakuulelikuks. Olen paganatega paljudes maades kokku puutunud. Mõtlen alati tagasi oma
5 aastale Ida-Aafrikas. Olin kolledžidirektor, mis koolitas Aafrika õpetajaid. Tol ajal oli iga
aafriklase ambitsioon saada haridus. Pakkusin midagi, mida nad meeleheitlikult tahtsid.
Õpilased tulid kolledžisse, olid väga koostööaltid, kuulekad, kuna nad tahtsid saada haridust.
Ja mis tahes me misjonäridena ütlesime, seda nad ka tegid. Mäletan, ühel päeval, kui õpilased
kokku kutsusin, ütlesin:“ Tahan tänada teid, olete väga kuulekad, koostöövalmis, teete kõik,
mis palume, kuna soovite saada haridust. Kuid te peas mõlgub küsimus, mis on vastuseta.“
Siis sain nende tähelepanu. Ütlesin:“ Mina ei saa anda teile vastust sellele küsimusele.“ Siis
jäid nad tõesti kuulama. „Küsimus on selles, kas Piibel tõesti ikka on raamat aafriklastele,
mida võime uskuda või lihtsalt valge mehe religioon, mis ei käi aafriklaste kohta?“ Seda
rääkisid ka nende enda juhid. Siis ütlesin:“ Te ei saa iialgi teada vastust sellele küsimusele,
kuni kogete Jumala üleloomulikku väge oma enda elus. Kui seda koged, siis tead, et see ei
tulnud Ameerikast, UK-st, see tuli taevast.“ Jätsin nad sinna, õpetasin neile jätkuvalt Jumala
Sõna, kuid põhiliselt palvetasin. Mõned kuud hiljem toimus seal suveräänne, üleloomulik
Püha Vaimu väljavalamine õpilaste hulgas ja iga õpilane Kolledžis sai Püha Vaimuga ristitud.
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Kuni selle ajani pidime neid õhutama palvetama, sellest ajast edasi oli raske neid peatada- nad
veetsid pool ööd ühikatubades palvetades, kuna nad olid saanud üleloomuliku innu, õnnistuse
väega ülevalt. Mu valgetel kaasmisjonäridel oli teatud suhtumine- kahju öelda:“ Aafriklasi
saab viia vaid teatud tasemele, kõrgemale nad ei lähe.“ Ei vaielnud nendega, olin selle asemel
aafriklastega koos. Kuid kui Püha Vaim langes, teate, mis juhtus- misjonärid tulid vaatama,
mis toimub. Nad avastasid äkki, et aafriklased võivad minna kõrgemale. Need noored
inimesed vajasid enda isiklikku üleloomulikku kogemust, ei piisanud lihtsalt teisest kultuurist
ja rassist inimese sõnumist. Siis järgmiste kuude jooksul nägime nende õpilaste hulgasenamik neist alla 25 aasta, kõiki 9 vaimuandi ilmnemas. Olen öelnud juutidele, kelle hulgas
me elame:“ Meie, mittejuutidena, nagu mina, oleme teile võlgu vabanduse, et oleme teil
palunud uskuda evangeeliumi, mis polnud üleloomulikult läbi proovitud. Kogu te taust
pühakirjast ütleb, et kui Jumal saadab sõnumi erilise sõnumitooja läbi, annab ta alati ka
üleloomuliku tõestuse.“ See on Püha Vaimuga ristimise tegelik eesmärk- tuua meid
üleloomulikku sfääri. See on ainus sfäär, milles saab evangeeliumi efektiivselt kuulutada.
Vaatame Hb 2:3-4:“ Kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest,
mis sai alguse Issanda enda kuulutusest ja mida meile on kinnitanud need, kes kuulsid,
kusjuures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust tunnustähtede ja imedega, mitmesuguste
vägevate tegudega ning Püha Vaimu andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi.“ Siin antakse
kolm põhjust, miks peaksime tähele panema seda sõnumit: 1. Esimene, kes seda kuulutas, oli
Jeesus, 2. Seda kinnitasid need, kes olid pealtnägijaiks Jeesuse elule, 3. Püha Vaim annab
sõnumile üleloomulikku tunnistust tunnustähtede, imede ja Püha Vaimu andidega. Uskmatul
maailmal on õigus koguduselt seda oodata. Elame allpool Jumala tahte tasemest, kui
esindame vaid intellektuaalset sõnumit ja tsiteerime mõned kirjakohad. Mõned saavad
päästetud- imetore, kuid see pole Jumala parim. Annan veel ühe põhjuse Püha Vaimuga
ristimisele 1 Kr 12:13. See on üks enim valesti mõistetud salme Uues Testamendis. Tegelikult
ka valesti tõlgitud. Seda seetõttu, kuna tõlkijatel oli vale arusaam sellest, mida Paulus üritas
öelda. Õppisin kreeka keelt 10-aastaselt saadik, olen kindel selle õigsuses, mida tahan öelda.
Kui ma poleks, siis ei ütleks seda. 1 Kr 12:13:“ Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud
üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad ning me kõik oleme joodetud
ühe Vaimuga.“ Vale sõna siin on ing- „Vaimu poolt“, kr- „Vaimusse“- meid ristiti ühte
ihusse. Mitte kuskil mujal UTs ei näe, et Püha Vaim inimesi ristiks, inimesed ristitakse
Pühasse Vaimu, kuid Püha Vaim ei risti neid. Oleme Pühast Vaimust uuesti sündinud, see
toob meid ihusse. Seal rõhutatakse sõna „üks“. Paulus ütleb, et ristimise eesmärk on luua
üksmeelt ihus. Sind ristitakse millegi sees ja millegi sisse. Kuid Johannese ja kristliku
ristimise puhul olid inimesed juba selle sees, millesse neid ristiti. Näiteks, Johannese ristimine
oli meeleparanduseks, kuid ta ei nõustunud ristima neid, kes polnud meelt parandanud. Nii et
Johannese ristimine ei toonud meeleparandust, see oli ta kinnitus sellest, et nad olid meelt
parandanud. Kristliku ehk veega ristimise puhul ristitakse meid Kristusesse, kuid kui meid
ristitakse, siis oleme juba Kristuses, muidu pole meil õigust ristitud saada. Nii et veega
ristimine ei vii meid Kristusesse, see paneb pitseri sellesse, et oleme Kristuses. Sama ka siinühes Vaimus ristitakse meid kõiki ühte ihusse. Mitte, et me polnud ihus, vaid see on pitser
sellele, et oleme ihus. Igal juhul- ristitakse millegi sees ja millegi sisse. Mille „sees“- see on
vahendajaks: Johannese ja kristlikul ristimisel vesi, Püha Vaimuga ristimisel Püha Vaim. See,
milles meid ristitakse, on miski, milles me juba oleme, kuid see näitab ära, et me selles oleme:
meeleparanduses, Kristuses, ühes ihus. Pea meeles, et Püha Vaimuga ristimine on anda sulle
teada, et oled osa ühest ihust. Iga tõeline usklik, ükskõik, mis konfessioonist, rassist või
kultuurist, on sama ihu liige. On ainult üks Püha Vaim, üks ihu. See oli Jumala eesmärk ja
kahjuks oleme seda kuritarvitanud, nagu palju muudki, näiteks armulaua pidamine- see oli
loodud samal eesmärgil, et rõhutada ihu ühtsust. Mis see teinud on meie lihalikkuse tõttu?
Lahutanud meid. See pole Jumala süü, vaid meie. Me kõik peaksime kandma vastutust: mitte43

nelipühilased, et on olnud nii kriitilised, nelipühilased- et on nii uhked. Nii paljudel
nelipühilastel on see suhtumine: saad päästetud, veega ristitud, räägid keeltes ja oledki kohal!
Ei, ei, ei- sa alles alustasid. See pole eesmärk, see on värav. Kuid kui võtad väravat kui
eesmärki, siis sa kaugemale ei jõuagi. Armastan nelipühilasi, võlgnen neile oma pääste,
aastaid mõtlesin, et neil on kõiges õigus, siis avastasin, et ka neil on puudujäägid. Kuid Püha
Vaimuga ristimise mõte on tuua kristlased üksmeelele. Veel üks aspekt, mida vaatame:
füüsilised ilmingud. Minu meelest elab enamik kristlasi nö suletud elusid. Nad pole vabad
väljendama seda, mis Jumal neisse on pannud. Meil on selline väärikuse standard: räägid
vaikselt, ei lähe põnevile, istud ilusasti oma kohal, tõused püsti, istud maha, põlvitad ja siis
kõnnid kirikust välja. Tegin seda aastaid, ära ütle, et see pole nii. Sel on vähe pistmist UT
kristlusega- nad olid põnevil. Loe Taaveti laule: ta tõstis häält, nuttis, kastis oma voodi
pisaratega, ta oli suurte tunnetega mees. Isegi Jeesus- ta oigas, nuttis, väljendas oma tundeid.
Ühel õhtul ristis Jumal mind Püha Vaimuga- ei teadnud, mis see ongi. Ma ei käinud kirikus,
see juhtus sõjaväe kasarmus. Olin nii võhik, ei teadnud, et pidi kirikusse minema, et päästetud
või Püha Vaimuga ristitud saada- sain mõlemad keset ööd kasarmus. Kui aga hakkasin
kirikutes liikuma, märkasin, et inimesed ei teinud Jumalale ruumi. Ma pole üliemotsionaalne
inimene, kuid oleme kustutanud oma tunded, me pole vabalt väljendanud, mis Jumal meis
teinud on. Räägin ülistusest, see pole lihtsalt sõnade ütlemine, see on ihu hoiak- maha
kummardumine, põlvitamine, plaksutamine- see on piibellik pilt ülistusest. Oleme kõvasti
maas Piibli standarditest ja peamine põhjus selleks on, et meie- anglosaksid ja kes iganes veel,
me pole väljendanud seda, mida Püha Vaim on meisse pannud. Oleme kustutanud,
allasurunud Vaimu, üritame olla väärikad, kardame olla liiga emotsionaalsed või põnevil. Ma
pole üliemotsionaalne inimene, kuid usun Pühale Vaimule alistumisse, usun selle
väljendamisse, mis Püha Vaim on meisse pannud. Annan teile nimekirja inimestest, kes
kohtasid Jumalat: Aabraham- Issand ilmus talle, mis tema tegi? Ta kummardus näoli. Paljud
teist seda teeksid? Siis Iisrael- kui Issand võttis nende ohvri üleloomuliku tulega vastu, siis
nad kõik langesid näoli ja hõiskasid. Piibel ütleb:“ Hõisakem rõõmuga!“ Hõiskamine ei ole
kõvasti laulmine. Hõiskamine on hõiskamine. Osad teist käivad kindlasti jalgpalli vaatamas.
Kui sinu meeskond saab värava, mida sa teed? Tõused püsti ja hõiskad. Miks? Sest sul on hea
meel. Kui sul võib olla hea meel jalgpalli üle, miks mitte Jeesuse üle? Siis Joosua- ta kohtas
Issanda armeed Jeeriko lähedal ja kummardus maani. Enamik suuri mehi Piiblis on olnud
näoli maas Jumala ees vähemalt korra. Jumal ütles talle:“ Võta kingad jalast, seisad pühal
maal.“ Oled sa olnud kunagi kohas, kus pidid oma jalatsid ära võtma? Meie oleme. Jumal
liikus ühel konverentsil Jeruusalemmas 2 aastat tagasi. Ilma, et keegi oleks seda öelnud,
inimesed hakkasid jalatseid ära võtma, sest nad teadsid, et on pühas kohas. Preestrid, kui
Jumala ligiolu tuli templisse, langesid näoli, nad ei suutnud seista. Mulle väga meeldib
Jeremijat lugeda, auväärt prohvet. Jr 23:9:“ Prohvetite kohta: Mu süda on murdunud rinnus,
kõik mu luud-liikmed värisevad; ma olen nagu joobnud mees, nagu veinist vallutatu- Issanda
ees ja tema pühade sõnade ees.“ See oli Jeremija reaktsioon Issanda pühadusele- kõik ta luud
värisesid- ta luud ei saanud ilma kehata väriseda. Ta ütles:“ Olen nagu joobnud mees, Issanda
pühaduse pärast.“ Oled sa kunagi tundnud Issanda pühadust nii, et tundsid seda oma ihus?
Piirdume väga vähesega. Apostlid nelipühapäeval- Püha Vaim tuli ja nad kõik olid väga
väärikad. Ei, täpselt vastupidi- nad käitusid väga imelikul, ebaväärikal viisil. Rääkisid kõik
keeli, mida polnud õppinud. Ja usklikud ütlesid, et nad on purjus. Kas sinu kohta on nii
öeldud, kui kirikust välja kõnnid? Apostel Johannes- kohtus Jeesusega nägemuses ja langes ta
ette nagu surnu. Üks vägi valdas teda. Neid on veel, kuid tahan puudutada ühte olulist osa. 7
tingimust Püha Vaimu vastuvõtmiseks. 1. Paranda meelt- Ap 2:38:“ Paranda meelt ja saa
ristitud!“ 2. Saa ristitud. 3. Janune! Jeesus ütles:“ Kel on janu, see tulgu mu juurde ja joogu!“,
4. Pead tulema Jeesuse juurde. On ainult üks Püha Vaimuga ristija, kui tahad ristimist, pead
ristija juurde tulema. 5. Pead paluma. Jeesus ütles:“Kui te oskate anda häid ande oma lastele,
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kui palju enam annab Taevane Isa Püha Vaimu neile, kes teda paluvad.“ Paljud ütlevad, et kui
Jumal tahab, et mul oleks Püha Vaim, küll Ta siis annab, ei pea küsima. Jeesus ütleb, et pead.
6. Võta vastu. Vastuvõtmist võib võrrelda joomisega. See on mõnedele raske. 7. Pead
alistama oma taltsutamatu kehaosa. Osa, mida sina ei suuda kontrollida- keele. Kontroll keele
üle on Jumala tõestus sellest, et Ta on tulnud ja valitseb. Piiblis kutsutakse keelt „auks“. See
ei tule kõigis tõlgetes välja, kuid Ps 16 ütleb:“ Kiidan Jumalat oma auga!“ Peetrus tsiteerib
seda Ap 2:26:“ Kiidan Jumalat oma keelega.“ Su keel on su au. Kas tead, miks sul on keel?
Ühel ülimal eesmärgil- Jumala austamiseks. Iga keelekasutus, mis Jumalat ei austa, on vale
kasutus. Kuid kui Püha Vaim tuleb ja valitseb su keelt, siis kõik, mis ütled ja teed, toob au
Jumalale. Järgmiseks loen Jeesuse sõnad Jh 7:37:“ Kel on janu, see tulgu mu juurde ja joogu!
Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.“ ..seda ta ütles Vaimu
kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel polnud Vaimu, kuna Jeesus polnud veel
kirgastatud.“ Jeesus pidi saama austatud enne. Kui Ta oli Isa paremal käel, valas Ta välja
Püha Vaimu. Need on need lihtsad tingimused. Mina polnud ristitud, ma ei teadnudki sellest.
Ma ei palunud, kuid Jumal täitis mind Püha Vaimuga. Mul oli selline imelik tunne sees,
teadsin, et see on mu sees. Mõtlesin- mis see veel on. Üks mõte tuli: keeltega rääkimine.
Mõtlesin, mis siin sellega pistmist on? Ütlesin Jumalale olles üksi tühjas toas:“ Kui tahad, et
räägin keeli, siis olen valmis.“ See tunne liikus üles kurguni, mu keel hakkas liikuma, mina
seda ei kontrollinud. Siis rääkisin juba hiina keele taolist keelt. Ma ei palunud ega polnud ka
ristitud, kuid hiljem sain ka veega ristitud. Kuid on teatud põhitingimused. Jeesus ütles:“ Kel
on janu, see tulgu mu juurde ja joogu!“ Ja siis...selle ihust voolavad elava vee jõed. Imeline
muutus- tuled janusena ja saad veeojade kanaliks. Mis selle põhjustab? Püha Vaimuga
ristimine. Mis pead tegema? Väga lihtne- pead tulema Jeesuse juurde. Ainult üks ristija- tule
Ta juurde ja saad ristitud. Pead jooma. Religioossetel inimestel on sellega raskusi. See on liiga
lihtne. Keegi ei saa juua kinnise suuga. Keegi pole kunagi Püha Vaimu kinnise suuga vastu
võtnud. Jood avades oma suu ja võtad midagi sisse. Sa ei võta vett, võtad sisse Jumala
üleloomuliku väe. Pärast joomist tuleb ülevoolamine. „Suu räägib sellest, millest süda tulvil.“
Siis on vaja usku, sest Püha Vaim ei räägi sinu eest, sina pead rääkima, Püha Vaim annab
sõnad. See on ususamm, kuid ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane.
Jumala väe vahendamine.
Paljud üllatuksid ilmselt, et käte pealepanemine on algõpetuste hulgas, sest sellest räägitakse
enamikes kogudustes väga vähe. Kui sellele hetkeks mõelda, on see aga väga loogiline, see
peab seal olema. Käte pealepanemine või Jumala väe ja meelevalla edasiandmine on see, mis
annab Kristuse ihule katkematuse. See loob jätkuvuse noore ja vanema Jumala sulasepõlvkondade vahel. Käte pealepanemise teenistuse peamine funktsioon on tuua katkematust
Kristuse ihusse. Mõned ringkonnad väidavad, et see katkematus on kestnud apostel Peetrusest
tänapäevani. Ma ei kinnita seda väidet, kuid see kõlab loogiliselt- sest peame jätkama põlvest
põlve, teenimisest teenimisse ja see on olemas Pühakirjas käte pealepanemise korralduses. On
huvitav, et leiame selle Piibli esimesest raamatust ja sealt edasi läbi kogu Jumala rahva ajaloosee on ülioluline osa sellest. On olemas teatud vaimulikud eesmärgid, mida see puudutab.
Kõigepealt, kui paned oma käe kellegi õlale- see on loomulik reaktsioon. Emal on haige laps,
palavikus- mõtlemata paneb ema oma käe ta laubale. Või kaks meest kohtuvad üle pika aja,
ühel või teisel viisil loovad nad kontakti oma kätega: patsutavad õlale, suruvad kätt.
Põhiliseim viis, kuidas inimesed üksteisega kontakti loovad, on kätega. Vaimses kontekstis on
teatud eesmärgid, mis selle läbi saavutatakse. Käte pealepanemist kasutatakse Piiblis, et edasi
anda õnnistust, meelevalda, tarkust, Püha Vaimu, vaimuandi või teenimisametit. 1. See on
piibellik viis inimese ametisse seadmiseks Kristuse ihus. Näiteks Jumala kutsumise
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äratundmine. Peame mõistma, et koguduses ei seata asju paika hääletamise teel. Jumal ei allu
häälte enamusele. Paljud kogudused valivad diakoneid, pastoreid- see pole piibellik, sest
Jumal määrab ametid. Jeesus ütles apostlitele:“ Te pole mind valinud, mina valisin teid.“
Usun, et see kehtib iga funktsiooni, ameti, kutse kohta koguduses. Inimene ei teinud seda
valikut, vaid Jumal. Jeesus Kristus on pea kõigis asjades koguduses, kes on ta ihu. Arvan, et
ametisseseadmised, mis pole tehtud Jeesuse poolt, ei kehti. Kuid usun, et ametisseseadmise
eesmärk pole teha inimesest kedagi, vaid ära tunda, milleks Jumal on selle inimese kutsunud.
Usun, et kui saate koguduses kokku, et määrata diakoneid, ei peaks te eesmärk olema, keda
teie soovite diakoniks valida, vaid keda Jumal on diakoniks valinud. Täiesti teine suhtumine.
Oleme demokraatia poolt mõneti rikutud- sel on väga vähe ruumi Piiblis või koguduses.
Rohkem sellest ei räägi, see on üsna vastuoluline ja selleks pole aega. 2. Käte pealepanemist
kasutatakse kellegi eraldamiseks teatud ülesande või töö jaoks, 3. Et kinnitada või meelevalda
anda, 4. Seda kasutatakse varustamiseks, et edasi anda vaimuandi või vaimset meelevalda või
mida tahes see inimene vajab Jumala poolt antud ülesande täitmiseks. Kordan seda nimekirja,
see on tähtis. Käte pealepanemise funktsiooni inimeste töösse seadmisel kasutatakse: 1. Et ära
tunda- mitte määrata, Jumala valitud inimest; 2. Et eraldada kedagi teatud ülesande või töö
jaoks; 3. Et kinnitada kedagi andes talle meelevald; 4. Et varustada kedagi kõigi vaimulike
andidega, mida see isik vajab. Vaatame näiteid, kõigepealt Vanast Testamendist. 1Ms 48:819. Väga huvitav kirjakoht. Joosep toob oma kaks poega isa Jaakobi juurde, et too neid
õnnistaks. Teisel kohal Jumala enda õnnistuse järel on isa või vanaisa õnnistus. Tahan teile
öelda, eriti noortele, et kui on vähegi võimalik, saa oma isa õnnistus kõiges, mis teed- see on
väga tähtis. See on tähtsuselt teisel kohal Jumala enda õnnistuse järel. Näed Piiblist, kui suurt
tähtsust omas isa õnnistus. 1Ms 48:8-19:“ Kui Iisrael (Jaakob) nägi Joosepi poegi, siis ta
küsis:“ Kes need on?“ Ja Joosep vastas oma isale:“ Need on mu pojad, keda Jumal mulle siin
(Egiptuses) on andnud!“ Siis ta ütles:“ Too nad minu juurde, et ma neid õnnistaksin!“ Aga
Iisraeli silmad olid vanadusest tuhmid ja ta ei näinud enam. Siis Joosep viis nad ta juurde ja
tema andis neile suud ning süleles neid. Ja Iisrael ütles Joosepile:“ Ei oleks uskunud, et saan
näha su nägu, aga vaata, Jumal on mind lasknud näha ka su järglasi.“ Üks asi liigutab mind
pisarateni- Jumala ustavus, mitte kurbus ega kannatus. Iga kord kui mõtlen Jumala ustavusele,
tulevad mul pisarad silma. „Siis Joosep võttis nad ära tema põlvilt ja kummardas silmili
maha.“ Märkate, millist austust näidati Piiblis oma vanemate ja eakate vastu. „Ja Joosep võttis
nad mõlemad, Efraimi oma paremale käele, Iisraelist vasakule poole ja Manasse oma
vasakule käele, Iisraelist paremale poole, ja viis nad tema juurde. Aga Iisrael sirutas oma
parema käe ja pani Efraimi pea peale, kes oli noorem, ja oma vasaku käe Manasse pea peale;
ta pani oma käed ristamisi, sest Manasse oli esmasündinu..“ Tavaliselt sai esmasündinu
suurema õnnistuse ja see anti edasi parema käega. Joosep korraldas spetsiaalselt, et Manasse,
kes oli vanem, oleks Jaakobi parema käe vastas, kuid Jaakob- Püha Vaimu läbi- pani oma
käed risti ja pani oma parema käe Efraimi ja vasaku Manassele. „Ja ta õnnistas Joosepit ja
ütles:“ Jumal, kelle palge ees mu isad Aabraham ja Iisak on rännanud, Jumal, kes on olnud
mu karjane kogu mu elu kuni tänapäevani, ingel, kes mind on päästnud kõigest kurjast..“
Teate, kus see juhtus? Kui Jaakob kohtas inglit Penuelis- ta viitab sellele siin. „...ingel, kes
mind on päästnud kõigest kurjast, õnnistagu neid poisse; neid nimetades nimetatagu minu
nime ja mu isade Aabrahami ja Iisaki nime! Ja nad siginegu rohkesti keset maad!“ Näete, kui
tähtis on anda edasi nime. Paljud sellised asjad pole tänapäeval enam kombeks, kuid Jumalaga
ei aegu need iial. „Aga kui Joosep nägi, et ta isa oma parema käe asetas Efraimi pea peale, siis
ta pani seda pahaks ja haaras kinni oma isa käest, et seda Efraimi pea pealt tõsta Manasse pea
peale. Ja Joosep ütles oma isale:“ Mitte nõnda, mu isa, sest see on mu esmasündinu! Pane
oma parem käsi tema pea peale!“ Aga ta isa keeldus ja ütles:“ Ma tean, mu poeg, ma tean, ka
tema peab saama rahvaks ja temagi peab olema suur! Ometi peab ta noorem vend saama
temast suuremaks ja selle sugu olema rahvarohke!“ Ja ta õnnistas neid sel päeval, öeldes:“
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Sinu nimel õnnistatagu Iisraelis, öeldagu: Jumal tehku sind Efraimi ja Manasse sarnaseks!“
Nõnda seadis ta Efraimi Manassest ettepoole.“ Oli teada, et suurem õnnistus tuleb isa parema
käe poolt, kuid see oli niivõrd reaalne- midagi anti päriselt edasi, see polnud lihtsalt
formaalsus, tseremoonia. See oli oluline toiming kahe noore mehe Efraimi ja Manasse elus.
See tõesti määras nende saatuse. Ärme kunagi alahinda käte pealepanemise tähtsust, kui seda
tehakse Püha Vaimu läbi. Vaatame 4Ms 27, kus Mooses rääkis Issandale, et on aeg määrata
juht, kes tuleb pärast teda. Mooses teadis, et ta ei lähe tõotatud maale, kuid ta oli väga mures
Jumala rahva, Iisraeli pärast. 4Ms 27:15-23:“ Ja Mooses rääkis Issandaga, öeldes:“ Pangu
Issand, kõige liha vaimude Jumal, koguduse üle üks mees..“ See on märkimisväärne- kõige
liha vaimude Jumal. Ta on Jumal, kes teab iga inimese vaimu. Ta näeb inimese olemuse kõige
sügavamatesse soppidesse. „Pangu Issand, kõige liha vaimude Jumal, koguduse üle üks mees,
kes läheks välja nende ees ja kes tuleks tagasi nende ees, kes viiks nad välja ja kes tooks nad
tagasi, et Issanda kogudus ei oleks nagu kari, kellel ei ole karjast!“ Kogu Piibel ütleb meile, et
lambad, kellel ei ole karjast, jooksevad laiali ja saavad saagiks. Sõnum, mis jookseb
järjekindlalt läbi Piibli. Tahan öelda, et kui olukord just ei ole ülimalt ebatavaline, siis igaühel
teist peaks olema inimkarjane, kes valvab te hinge üle ja hoolitseb te eest- ülitähtis. Tuleme
hiljem selle juurde tagasi. „Ja Issand ütles Moosesele:“ Võta Joosua, Nuuni poeg, mees, kelles
on Vaim, ja pane oma käsi tema peale! Ja pane ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse
ette ning anna temale nende nähes kohustus! Pane tema peale osa oma väärikusest... Mulle
meeldib see- mitte kogu meelevald, sest Moosesel oli unikaalne meelevald. Anna talle üks hea
osa sellest, sest tal läheb seda vaja. „Pane tema peale osa oma väärikusest, et terve Iisraeli
laste kogudus võtaks teda kuulda!“ Siis ta astugu preester Eleasari ette ja too küsigu temale
uurimi otsust Issanda ees; tema käsul nad mingu välja ja tema käsul nad tulgu tagasi, tema ise
ja kõik Iisraeli lapsed koos temaga, terve kogudus!“ Ja Mooses tegi, nagi Issand oli teda
käskinud, ja võttis Joosua ning pani ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette. Ja ta
pani oma käed tema peale ja andis temale kohustuse, nagu Issand oli käskinud Moosese läbi.“
Kogu kogudus pidi nägema seda kohustuse üleandmist Mooseselt, keda nad olid järginud 40
aastat, tema järeltulijale. See oli ülioluline üleminek kogu Jumala rahva elus. Mis veelgi- see
polnud lihtsalt rituaal- Joosuaga tõesti toimus midagi. 5Ms 34:9 on üks huvitav märge:“ Ja
Joosua, Nuuni poeg, oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale.“
Näete, mis ta käte pealepanemise läbi sai- tarkuse vaimu. See polnud lihtsalt formaalsus,
rituaal- see oli tõeline ülekanne. veel üks näide Vanast Testamendist, 2 Kn 13- Eliisa
teenistuse lõpustseen. Tegelikult polnud see lõpustseen, sest Eliisa suri ja maeti. Kui ühel
aastal tulid Iisraeli moabide röövjõugud, maeti parasjagu kedagi meest ja matjad pidid surnu
lihtsalt Eliisa jäänustele viskama ja minema jooksma. Kui aga surnu puudutas Eliisa luid,
ärkas ta ellu. See juba on midagi! Kui imeline, et Jumala väge saab edasi anda nii kummalistel
viisidel. 2Kn 13:14:“ Aga kui Eliisa oli haigestunud tõppe, millesse ta suri..“ See on nii
uskumatu, et ta sureb haigusesse, kuid ta luud on nii täis Jumala väge, et surnu ärkab neist
ellu. Seda ei saa seletada. Edasi:“... siis tuli Iisraeli kuningas Joas tema juurde ja nuttis tema
palge juures ning ütles:“ Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud!“ Seda ütles
Eliisa ka Eelijale, kui too üles võeti. Selles on sõnum meile kõigile: mees, kes tõestu tunneb
Jumalat, võib olla rahvale kaitseks. Ta võib olla tugevam kui armee. Joas polnud väga
jumalakartlik kuningas, kuid ta mõistis, mida Eliisa ta rahvale tähendas.“ Ja Eliisa ütles
temale:“ Võta amb ja nooled!“ Ja ta võttis enesele ammu ja nooled. Siis Eliisa ütles Iisraeli
kuningale:“ Pane oma käsi ammu peale!“ Kui ta oli oma käe pannud, siis pani Eliisa oma
käed kuninga käte peale ja ütles:“ Ava aken ida poole!..“ Süüria, Iisraeli vaenlaste poole. „Ta
avas, ja Eliisa ütles:“ Lase!“ Ja ta lasi. Siis Eliisa ütles:“ Issanda võidunool, võidunool Süüria
vastu! Sa lööd süürlasi Afekis, kuni nad on hävitatud.“ Teame, et ta lasi nooltega kolm korda
ja Joas võitis süürlasi kolm korda. Eliisa oli ta peale vihane, sest ta oleks pidanud veel laskma,
kuid tahan rõhutada, see et Eliisa pani oma käed kuninga kätele, kui too ammu hoidis- see tegi
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selle efektiivseks. Jällegi see toimus üleloomulikus sfääris, kuid see näitab, et midagi reaalset
sünnib, kui üks inimene paneb käed teise peale. Vaatame Uut Testamenti- näiteid käte
pealepanemisest. Kõigepealt haigete tervendamiseks. Kui Jeesus andis misjonikäsu Mk 16 ja
ütles:“...need tunnustähed järgivad neid, kes usuvad.“ Viies tunnustäht- nad panevad haigetele
käed ja need saavad terveks. Teisisõnu, haigetele käte pealepanemine oli viis, kuidas anda
haigetele edasi Jumala tervenemist. Jk 5:14-15 on veel üks korraldus:“ Kui keegi te seast on
haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga
võides Issanda nimel.“ See on sarnane- palvetada, panna käed peale, kuid võida ka õliga. Õli
on alati võrduspilt Pühast Vaimust. Õli ei toonud tervenemist, kuid see sümboliseeris Püha
Vaimu vabastamist selle protsessi läbi haige inimese ihusse. Mul on üks soovitus. Mis on käte
pealepanemise ja koos õliga käte pealepanemise vahe? Pakun välja, et lihtsalt käte
pealepanemine on neile, kes pole koguduse liikmed, kuid koguduse liikmete puhul lisandub
ka õliga võidmine. Jällegi, UT õpetab, et iga usklik peaks olema osa kogudusest. „Kui keegi
te (usklike) seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu
tema kohal teda õliga võides..“ Kui käid ühes koguduses pühapäeva hommikul ja teises õhtul,
millised vanemad sa siis kutsuksid? Ja kui sul pole vanemaid, keda kutsuda, mis siis
haigestumisel teed? Teisisõnu, UT eeldab, mitmete eranditega, et usklik on koguduse liige,
kellest juhtkond on teadlik, tunnustades seda juhtkonda ja saab osa nende teenimisest.
Tunnen, et Jumal tahab, et seda rõhutaksin. Tunnen, et osad teist on kui mäekitsed- olete
kaugel karjast ees ja teil pole karjast- see on ohtlik koht. Enese inimlikule korrale allutamine
on alandlikuks tegev, kuid Jumal õnnistab alandlikku ja uhkele seisab vastu. Pead tegema
valiku. On ka erandeid. On olukordi, kus see ei kehti, kuid ära ole erand, kui peaksid olema
osa reeglist. Järgmine käte pealepanemise eesmärk on Püha Vaimu anni edasiandmine. Ap 8
näeme kõigepealt, kuidas Filippus läks Samaariasse, kuulutas Kristust, mida kinnitasid imed
ja tunnustähed, ja kõik, kes uskusid, said ristitud. Nad said päästetud, sest „kes usub ja
ristitakse, saab päästetud.“ Kuid apostleid see ei rahuldanud, nad teadsid, et midagi on puudu.
Ap 8:14-20:“ Aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria on Jumala
sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Need tulid kohale ja
palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu Püha Vaimu. Sest Vaim ei olnud langenud
veel kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse.“ See näitab
jällegi väga selgelt, et on võimalik olla päästetud, ilma et oleks Püha Vaimu selles mõttes
vastu võtnud. Püha Vaim langeb siin nende üle, mida kutsun ülevalt kastmiseks- Niagara joa
moodi kastmine. „Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha Vaimu.
Aga kui Siimon nägi, et Vaim antakse apostlite käte pealepanemise kaudu, tõi ta neile raha ja
ütles:“ Andke minulegi see meelevald..“ Siin öeldakse: apostlite käte pealepanemise kaudu
anti Püha Vaim. Järgmises peatükis, pärast seda, kui Saulusel (Paulusel) oli kohtumine
Jeesusega, olles Damaskuses, võimetu nägema, paastus kolm päeva, sai Ananias, tavaline
jünger, mitte apostel ega prohvet, juhised Issandalt, et ta läheks majja, kus Saulus on, paneks
oma käed ta peale ja palvetaks. Seal öeldakse, et ta pani oma käed ta peale ja ta nägi jälle,
võttis vastu Püha Vaimu ja sai ristitud. Käte pealepanemine pole ainult erilise teenimisanniga
inimestele. Jumala tahte kohaselt võib igaüks saada juhised kellelegi käed panna. Ruth
(abikaasa) meenutas mulle üht ebatavalist lugu. Olime Konas, Hawaii’l, olin olnud väga
haige, ja siis alles paranemas. Kõndisime tänaval ja üks mees jooksis meile vastu ja palus
palvet. Ta oli saanud elektrilöögi, ta oli elektrik, ta õlad oli halvatud, ta ei saanud oma käsi
kõrgele tõsta. Tegin seda küllaltki vastumeelselt, kuid ta oli järjekindel. Peatusime keset
tänavat restorani lähedal, palvetasime ja Ruth pani oma käed ta õlgadele. Järgmisel päeval
palvekoosolekul tõstis ta oma käed otse üles- ta oli kogenud imet käte pealepanemise läbi.
Hiljem tuli ta meid vaatama, kui olime Arizonases. Ta ütles, et käis arsti juures kontrollis.
Arst oli öelnud, et pole mitte mingil juhul võimalik, et ta oma käsi üle pea tõsta saab. See on
lihtsalt väike näide, mida käte pealepanemine võib teha. Efesoses leidis Paulus järgijaid, kes
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olid vaid Johannese järgijad. Paulus selgitas evangeeliumi, nad ristiti Issanda Jeesuse nimesse
ja kui Paulus oma käed nende peale pani, rääkisid nad keeltes ja prohveteerisid. Käte
pealepanemine on täiesti piibellik viis edasi anda Püha Vaimu väge. UT-s on tegelikult viis
peamist näidet- see on huvitav, kahel korral- nelipühipäeval ja Korneeliuse majas, tuli see
lihtsalt Jumalalt suveräänselt. Ülejäänud kolmel korral- Samaarias, Saulusega Tarsosest ja
Efesoses, anti see edasi käte pealepanemise läbi. See on Jumala juhtimise küsimus. Olen
juhtinud tuhandeid Püha Vaimuga ristimisse- mu spetsiaalne tugevus on suunata inimesed
uskuma, et kui nad otsivad Jumalat, siis ka saavad selle kätte. Panen ka käsi inimestele, kuid
tavaliselt mitte. Võin öelda, et olen näinud tuhandeid, Issanda armu läbi, otse Issandalt vastu
võtmas. Edasi- järgmine käte pealepanemise eesmärk on koguduse teenijate- diakonite
ametisseseadmine. Huvitav, kuidas mõned kogudused muutuksid, kui mõistaksid, et sõna
„diakon“ tähendab kreeka keeles „teenija“. Mõnedes kogudustes on diakonite kogul päris
palju meelevalda. Mis siis, kui neid kutsutakse teenijate koguks? Mõned terminid on meil
segamini läinud. Ap 6 oli kogudusel üks probleem, nad kasvasid nii kiiresti, et ei jõudnud
enam hoolitseda vaeste ja leskede eest, kes seda vajasid. Veel üks asi UT koguduse kohta- nad
hoolitsesid eranditult leskede eest, seda võeti juba iseenesestmõistetavalt. Tänapäeval teeb
valitsus nii palju, et kogudus ei mõista enam oma kohustusi. Kuid usun siiski, et kogudusel on
vastutus vaeste ees- mis tahes viisil seda ka ei tehtaks. Usklikud tulid apostlite juurde:“ Asi ei
toimi, lesed on tähelepanuta.“ Apostlid otsustasid midagi ette võtta- päris oluline moment.
Ap 6:1-7:“ Aga neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid nurisema
heebrea keelt kõnelevate vastu, et igapäevases abiandmises jäetakse nende lesed kahe silma
vahele. Siis kutsusid need kaksteist kokku jüngrite kogu ning ütlesid:“ See ei sobi, et me
Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. Vennad, vaadake endi seast seitse
meest, kellel hea maine ja kes on täis Vaimu ja tarkust, et võiksime nad seada sellesse
ametisse. Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele.“ Mis on
apostellik teenistus? Palve ja sõna teenimine- mitte asjaajamine. „Võime lasta teistel
hoolitseda asjaajamise eest, peame jääma oma kohustuste juurde.“ Nad ütlesid:“ Valige seitse
meest endi hulgast, keda tunnete...“ Kõik pidid olema täis Püha Vaimu, isegi diakoniks ei
seatud algkoguduses, kui ta polnud täis Püha Vaimu. See oli apostlite tarkus, nad pidid
hoolitsema rahaasjade üle, nii et nad lasid kogudusel need mehed valida. Siis nemad võtsid
nad vastu ja seadsid ametisse. Pärast seda ei saanud kogudus nende üle kaevata, sest nad ise
valisid. Näete, kui tark Jumal on. Nad tõid need mehed ja:“ ...seadsid apostlite ette ja kui nad
palvetasid, panid nad oma käed nende peale.“ Nad seadsid nad ametisse. Võid öelda diakon,
kuigi seda sõna seal ei kasutata. Eelistan sõna „abiline“. Apostlid ütlesid, et nii palju tööd on,
vajame abilisi. Abilise töö on väga, väga tähtis. Huvitav on, mis kahega neist juhtusStefanosest sai esimene märter, Filippusest sai Jumala poolt kutsutud evangelist. Vend või
õde, kui alustad teenija ametis, pea meeles, see võib olla alguseks millelegi muule. Tegelikult
kui sa ei alusta teenijana, siis Jumal ei ülenda sind kunagi, sest Jumal ülendab inimesi, kes
alustavad redeli alumisest otsast. Käte pealepanemise järgmine eesmärk on välja saata
apostleid. Võib-olla arvate, et UT-s on vaid 12 apostlit, see pole nii. Olen lugenud umbes 20
inimest, keda kutsuti apostliteks. Oli 12 algapostlit ja siis teised, keda mainitakse- vaatame
neid. Ap 13 räägitakse Antiookia kogudusest, see oli kui näidiskogudus. Mõnes mõttes jõudis
see ette Jeruusalemma kogudusest- see jäi mõnes mõttes n.ö takerduma ja keskendus
siseasjadele. See on suur probleem tänapäeva kogudustes- enamus keskenduvad nii
siseasjadele, et neil pole aega põhiülesandeks- evangeeliumi kuulutamiseks neile, kes pole
seda kunagi kuulnud. Antiookia rahval oli aga teistsugune visioon, väga tähtis. Ap 13:1:“ Aga
Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid: Barnabas, Siimeon, Luukius,
Manaeen ja Saulus (Paulus).“ Kui suudad uskuda Jumalalt prohveteid ja õpetajaid, siis on tee
valla ka apostlitele. Näitan, kuidas. „Kui need siis Issandat teenisid..“ NIV tõlge ütleb
„ülistasid“- nii tähtis, räägin sellest hiljem, kuid ülistus on võtmeks nii paljule. „Kui need
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Issandat ülistasid.., ütles Püha Vaim:“ Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks olen
nad kutsunud!“ Püha Vaim rääkis kui Jumal:“ Eraldage mulle need kaks..“ Mis arvate, kuidas
Ta seda ütles? Kuuldaval häälel? Või rääkis Ta mõne mehe läbi neist viiest? Võid ise
otsustada. Usun, et see oli arvatavasti prohvetlik sõna. „Siis nad paastusid ja palvetasid..“
Usun sellesse väga, pole aega sel peatuda, kuid paljud asjad koguduses ei hakka kunagi
juhtuma, kui ei õpita paastuma ja palvetama. See oli teine kord, kui nad paastusid. „..paastusid
ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele.“ Pange tähele, nad ei
valinud noortetööjuhti- mõned kogudused teeksid nii. Nad valisid kaks peameest- saatsid oma
parimad. Ülendamine teenimistööle väljapool tuleb ülevalt, mitte alt. Selles on kogudusel
jällegi palju õppida. Inimesed, kes on nn misjonärid, pole mingis väikses teenistuses kuskil,
nad peaksid olema parimad inimesed, valitud Jumala poolt. Meil on täiesti vale
tähtsusejärjekord oma sisemises struktuuris, oleme nii keskendunud endale, et meil polegi
Issanda visiooni. Ei tea, kas andestate, kui ütlen nii, kuid paljud inimesed praegustes Püha
Vaimu liikumistes mõnedes maades on nagu astronoomid Ptolemy ajal. Ma ei tea
astronoomidest palju, kuid Ptolemy oli veendunud, et päike pöörleb ümber Maa. Copernicus
tuli ja ütles, et see on vastupidi. Muidugi kogudus tahtis ta hukata selle eest, ta põgenes. Miks
see kirikut nii ärritas- see läks vastuollu nende traditsioonidega. Ütleksin, et paljud kristlased
elavad ikka veel Ptolemy ajal. Nad usuvad ikka, et Päike-Jumal, pöörleb meie ümber. Nad
pole mõistnud, et see on vastupidi- meie pöörleme Päikese ümber. Jeesus pole siin meie
pärast, meie oleme siin Tema auks. Kuuleme laule, mis räägivad vaid sellest, mis Jeesus minu
jaoks teeb- imetore, kuid see pole nii tähtis kui see, mis teeme Jeesusele- rõhk peaks sellel
olema. See kogudus saatis välja oma kaks parimat. Kui nad välja saadeti, olid nad prohvetid ja
õpetajad. Kui loeme aga Ap 14 samast kahest mehest, salm 4:“ Aga linna elanikud jagunesid
kaheks: ühed olid juutide, teised apostlite poolt.“ Salm 14:“ Aga kui apostlid Barnabas ja
Paulus seda kuulsid..“ Neist olid saanud apostlid, kuidas? Selle läbi, et nad saadeti välja
koguduse poolt, Püha Vaimu juhtimisel. Sõna „apostel“ tähendab „kedagi, kes saadetakse
välja“. Kui sind pole välja saadetud, siis sa pole apostel. Siin on kaks meest, kes polnud
algselt 12 jüngri hulgas- Paulus ja Barnabas- nüüd kutsutakse neid apostliteks. Kuidas neist
apostlid said? Püha Vaim seadis nad ametisse. Kuidas nad kuulsid Püha Vaimu häält?
Palvetasid, paastusid ja ülistasid Jumalat. Kui koguduse juhid seda teevad, siis näeme
apostleid esile tulemas. Järgmine UT käte pealepanemise kasutus on vanemate määramine.
Ap 14:23:“ Kui nad (2 apostlit- Paulus ja Barnabas) igale kogudusele vanemad seadsid..“
Vanemate määramine toimus algselt apostlite läbi. Timoteosele kirjutades, kes teda Efesose
linnas esindas, 1 Tm 5:17 annab Paulus juhiseid, milline peaks olema kogudusevanem:“
Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahevõrra austusväärseiks, eriti neid, kes
näevad vaeva sõna ja õpetamisega.“ Kui analüüsida UT-i, siis kahekordne au tähendab mingit
rahalist hüvitist. Sõna „au“ UT-s pole lihtsalt tühine tiitel, see tähendab näidata austust selles,
kuidas lahendad inimeste vajadused. On teatud standard hüvitisele. Need, kes annavad
täielikult oma aja Jumala Sõnale, peavad olema ülalpeetud nende poolt, keda nad teenivad,
vastavalt ajale, mis nad annavad. Paulus jätkab vanemate kohta, salm 19:“ Vanema vastu
tõstetud kaebust ära võta muidu kuulda, kui et on kaks või kolm tunnistajat.“ See on väga
oluline. Ära arvesta vanema vastu suunatud süüdistusega, kui seda ei toeta vähemalt 2
tunnistajat. Olen näinud nii palju, kus jumalamehi laimatakse ja inimesed võtavad selle laimu
omaks ilma 2-3 tunnistajata. Ära tee kunagi nii, sest Saatana peamine jumalasulaste
ründamisviis on esitada valesüüdistus. Kaitse sellele on- ära arvesta vanema vastu suunatud
süüdistust, kui seda ei toeta 2-3 tunnistajat. Paljud asjad muutuksid koguduses, kui järgiksime
seda reeglit. Paulus jätkab, 1 Tm 5:21:“ Ma vannutan sind Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse
ja valitud inglite ees, et sa seda kõike silmas peaksid ilma eelarvamusteta ega teeks midagi
erapoolikult..“ Sellel pole mingit kohta jumalariigis. „Ära ole kärmas käsi kellegi peale
panema, ära ka tee end võõraste pattude osaliseks! Hoia end puhtana!“ See on vanematega
50

tegelemise kontekstis. Kui ta ütleb, et ära ole kärmas käsi kellegi peale panema, mõtleb ta, et
ära kiirusta kedagi vanemaks määrama. Pane tähele, et sul oleks Jumala meel, et sel inimesel
oleks nõutud omadused, sest nagu olen öelnud, palju lihtsam on käsi peale panna, kui neid ära
võtta. Kui oled juba korra vanema määranud, on suur probleem tast lahti saada. Kui oled vale
inimese ametisse määranud. Paulus ütleb Timoteosele:“ Ole väga ettevaatlik, ära pane käsi
vanema ametisse seadmiseks kellelegi, kuni oled täiesti kindel, et see on Jumala valik.“ Ta
ütleb:“ Ära tee end teiste pattude osaliseks.“ Sest kui sina või mina juhina seame ametisse
inimese, kes pole väärt, kes võib-olla kasutab Jumala rahvast kurjasti ära, siis olen mina
osaline tema patus. Peame olema väga ettevaatlikud. Meie koguduses, mis pole alati
eeskujulik, kuid kui seal seatakse ametisse vanemad, nad lähevad läbi sõela- need mehed,
hiljuti määrati kolm, pidid kaks päeva küsimustele vastama. Kõike arvestati. Paljud
probleemid saavad alguse rutakast vanemate määramisest. Näete, kui palju tarkust tuleb välja
käte pealepanemise teemast. Mis oli käte pealepanemise eesmärk kõigil neil juhtudel, kas siis
teenijate, apostlite või vanemate puhul- et üle kanda meelevalda ja eraldada, kinnitada ja
varustada inimene teenimistööle. On veel üks käte pealepanemise funktsioon. Paulus kirjutas
Rooma kristlastele, et ta väga tahaks tulla ja anda neile vaimulikke ande. Sel korral ta küll ei
läinud, kuid läks hiljem. 2Tm 1:6 kirjutab Paulus Timoteosele:“ Sel põhjusel tuletan ma sulle
meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise
kaudu.“ And anti Timoteosele edasi Pauluse käte pealepanemise läbi. Kreeka keeles on seal
sõna „karisma“, kust saame ka sõna karismaatiline. Annan oma isikliku arvamuse, võid
sellega mitte nõustuda ja saada ikka taevasse, eeldades, et armastad mind. Usun, et „karisma“,
mis Timoteosele seal edasi anti, oli apostliamet, sest näeme, et on veel apostleid. Vaatame
Timoteose apostliksolemist- Timoteos oli ka apostel, võib-olla sa ei teadnud seda, näitan sulle
Piiblist. 1Ts 1:1. Selle kirja on kirjutanud kolm meest- päris tavaline UT-s: Paulus, Silvaanus
(Siilas) ja Timoteos Tessaloonika kogudusele. Need olid kirja autorid, mitte lihtsalt Paulus.
Sama kirja 2. ptk, 1 Ts 2:6 ütlesid need samad mehed:“ Me ei otsi kiitust inimestelt, ei teilt
ega muilt, kuigi me kui Kristuse apostlid oleksime võinud olla tähtsad.“ Kõik need 3- Paulus,
Siilas ja Timoteos- olid apostlid. Apostliamet ei ole aegunud. Ef 4 ütleb Jumal, et ta on
pannud apostlid kogudusse, kuni me kõik jõuame ühisele usule. Kõik mõistavad, et me pole
veel jõudnud ühisele usule, kas pole? Seega vajame apostleid, pastoreid, evangeliste,
prohveteid, õpetajaid- vajame kõiki, kuni see töö saab tehtud. Olen välja toonud järgmised
mehed: Paulus, Barnabas, Siilas, Timoteos. Seega pärast nelipühapäeva seatakse ametisse
veel 4-5 apostlit. Vaatame natuke Timoteose apostliametit. Mainisin juba, et Timoteost
kutsutakse apostliks. Kuidas ta apostliks sai? See on väga tähtis küsimus. Vajame koguduses
väga apostleid. Pean märkima, et Jeesus kiitis Efesose kogudust, sest nad katsusid läbi need,
kes väitsid end apostlid olevat, kuid polnud seda. Ära aktsepteeri igaühte, kes peab end
apostliks- neid peab läbi proovima. Teate, kuhu valetajad lähevad? Nende lõpp on tulejärves.
See on väga tõsine teema. Vaatame nüüd seda olukorda, Ap 16. Paulus on alustanud teist
misjonireisi koos Siilasega. Ap 16:1-3:“ Paulus saabus Derbesse ja Lüstrasse. Ja vaata, seal
oli jünger, uskliku juudi naise poeg, aga kreeka isast, Timoteos nimi, kelle kohta Lüstra ja
Ikoonioni vennad andsid hea tunnistuse.“ Tavaliselt on üheks tingimuseks olulise ameti puhul
koguduses hea tunnistus nende enda koguduselt. Kui nende enda inimesed ei räägi neist hästi,
siis teiste arvamus loeb väga vähe. Aastaid tagasi olin olukorras, kus me juurde saateti
Jeruusalemmas üks naine Rootsist kaastööliseks. Mu naine Lydia (esimene naine), kes oli
väga taibukas, luges läbi kõik soovitused ja neid oli palju. Kuid üks asi oli puudu- soovitus
tema enda kogudusest. Võtsime ta vastu ja kahetsesime seda kibedalt. Ta põhjustas palju
probleeme. Üritasin õppida sellest- kui valid inimese, siis kõige olulisem soovitus on neilt,
kes on temaga koos elanud, töötanud, kes tunnevad teda. Kui nemad ei saa teda soovitada, siis
muud soovitused ei maksa midagi. Timoteosel oli hea tunnistus nende koguduste vanematelt,
kus ta oli teeninud või elanud. Paulus võttis ta kaasa ja ütles:“ Sina tuled minuga!“ Hiljem
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näeme 1Tm 4:14:“ Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad
panid oma käed sinu peale!“ Järeldan, et anti prohvetlik sõna, et Timoteos peaks minema
välja Pauluse ja Siilasega. Selle sõna põhjal ja toetudes oma teadmistele ta iseloomust panid
kohalikud vanemad oma käed Timoteosele ja saatsid ta välja. Tema võttis vastu apostlianni
või- karisma. Mõistan seda nii. Peame seda tasakaalustama sellega, mida lugesime juba 2 Tm
1:6, kus Paulus ütleb Timoteosele:“ Sel põhjusel tuletan sulle meelde, et sa taas õhutaksid
lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu.“ Seda võib mitmeti
mõista. Kõige tõenäosem on, et Lüstras, kus prohveteering anti ja kohaselt läbi proovitud, et
Timoteos peaks minema koos Pauluse ja Siilasega. Vanemad kiitsid selle heaks, Paulus võttis
ta vastu ja Paulus ja jüngrid panid oma käed ta peale, andsid talle edasi „karisma“
apostliametiks. On tähtis märgata, et prohveteering oli väga oluline. Prohveteering on kas
oluline või ajaraiskamine. 1 Tm 1:18 kirjutab Paulus Timoteosele:“ Selle korralduse ma annan
sulle, mu poeg Timoteos, varasemate sinu kohta käivate ennustuste põhjal, et sa nende toel
võitleksid head võitlust.“ See on tõeline prohveteeringu eesmärk- julgustada inimest, keda
ähvardab vastuseis, et Jumal on teda tõesti kutsunud. Lisasin selle seiga oma raamatusse
„Käte pealepanemine“, see jõudis siia Uus-Meremaale. Üks küllaltki tuntud Uus-Meremaa
kristlik juht- ta sai prohveteeringu Ameerikas ühe ülesande kohta, ta oli julguse kaotanud, pidi
peaaegu alla andma ja ta luges seda ja otsustas teha prohveteeringu järgi. See on üks tegur,
mis aitas teda teenistusse- see on mõjutanud siinset rahvast ja paljusid teisi. Näete, kui oluline
võib prohveteering olla, kui see antakse Pühas Vaimus. Pean ütlema, mul on kõrini paljudest
prohveteeringutest. Kutsun seda karismaatiliseks tuleviku ennustamiseks. Inimestele pannakse
käed peale ja öeldakse, et teed seda ja teist. Võib-olla, kuid enamasti see ei juhtu.
Prohveteerimise ja tuleviku ennustamise vahel on väga õrn piir. Tulevikuennustajad võivad
tõtt rääkida. Ap 16 oli naisennustaja, kes tundis Pauluse ja Siilase esimesena ära. Enne kõiki
teisi Filipi linnas teadis ta, et nad on Kõigekõrgema sulased, kes näitavad neile päästeteed.
Kuigi ta oli Saatana sulane. Tahan teid lihtsalt hoiatada. Lõpuks puudutan mõne hetke ohte ja
kaitset. Kaks ohtu, mida mainitakse: 1. Kui sead ametisse kellegi, kes pole sobilik. Kui seda
teed, korraldavad nad segaduse, sina osaliselt vastutad selle eest; 2. Nn vaimne saastumine.
Võib-olla paned kellelegi käed kurjast vaimust vabanemiseks, kuid pead teadma, kuidas
ennast kaitsta- see võib olla mõlemapoolne ülekanne. Kas sina annad edasi Jumala Vaimu, või
see kuri vaim mõjutab sind. Mäletan, kui me armees panime käed mehele, kel oli sügav
depressioon. Meil polnud Issanda juhtimist, lihtsalt tegime nii. Juhtus see, et meid kõiki
ründas depressioon. Me polnud end kaitsnud. Kui paned käed kellelegi, siis vajad kaitset.
Kuidas? Palve ja alandlikkusega. Ole juhitud Pühast Vaimust. Keda iganes Jumala Vaim
juhib, on Jumala lapsed. Ole kaitstud Jeesuse vere läbi. Tea, kuidas end hoida Ta vere all. Pea
meeles, et Jeesus ütles oma jüngritele:“ Annan teile meelevalla kogu vaenlase väe üle, miski
ei tee teile kahju.“
Lõpuaegadel.
Meil on jäänud veel kaks algõpetust- mõlemad väga põnevad: surnute ülestõusmine ja
igavene kohtumõistmine. Plaanin neist rääkida järgmisel kahel sessioonil, enne aga tahan
rääkida teemal, mida kutsun järgmiselt:“ Aja lõpul.“ Pead mõistma, et kui jõuame kahe
viimase õpetuse juurde, viivad need meid ajast välja igavikku. Nende üks olulisi eesmärke on,
et me ei mõtleks vaid sellele elule. Olen kohanud nii palju kristlasi, kes mõtlevad vaid sellele,
mida Jumal neile selles elus teeb. See on vaid pisike osa kõigest, mis Jumalal meie jaoks on.
Loeme Ilmutuse 10. Pean olema ettevaatlik. Oma filosoofilise tausta tõttu satun liiga
vaimustusse mõnest mõttest. Ilm 10:5,6 räägib inglist, kes tõstis oma käe ja vandus:“..selle
nimel, kes elab igavesest ajast igavesti (Jumala), kes on loonud taeva ja mis seal on ning maa
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ja mis seal on ning mere ja mis seal on: Aega enam ei kulu..“Pühakiri ütleb siin, et aega ei ole
enam. Jõuame ühel hetkel igaüks oma elus kohta, kus aega enam pole. Keegi ütles, et kell
kõigi kellade taga on inimese süda. Kui inimsüda enam ei löö, seiskuvad kõik kellad. Ja
igaüks meist individuaalselt väljub ajast igavikulisse sfääri. Igavik pole lihtsalt üks väga pikk
ajaperiood, vaid täiesti teistmoodi olemise sfäär, mida vaid ähmaselt mõistame. Hindan väga
ütlust:“ mõistatus, mis Jumal on loonud.“ Pea meeles, et ühel päeval lahkume ajast igavikku.
2 Kr 4:17-18 räägib igavese ja ajaliku erinevusest. Paulus ütleb:“ Sest see praeguse hetke
kerge ahistus..“ Kui mõtled kõigele, mida Paulus koges, kui ta räägib kergest ahistusest, siis
kallis õde-vend, mis sul üldse viga on? Koged midagi sellesarnast? Ära räägi oma suurest
viletsusest, kuni võrdled seda Pauluse omaga. „See praeguse hetke kerge ahistus saavutab
meile määratult suure igavese au...“ Pea seda meeles, kui oled surve all, see teeb midagi sullesee saavutab sulle määratult suure igavese au. Heebrea keeles on „raskus“ ja „au“ sama
tähendusega. Paulus mõtleb kui juut ja heebrealane, ta räägib aukaalust, mis Jumal meile
valmistab. Edasi:“ ...meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut..“ Pea meeles,
ahistusest on kasu vaid siis, kui hoiad silmad igavesel. Kui võtad oma silmad igaveselt, ja
näed vaid oma probleeme ja hakkad end haletsema, siis ei tee su ahistus sulle midagi head.
See toimib me heaks vaid siis, kui me ei vaata nähtavatele asjadele, vaid nähtamatutele, sest
nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Paulus paneb me ette kaks erinevat sfääri- nähtava
sfääri, mis on füüsiline, materiaalne ja mööduv maailm. Ning sfääri, mis on nähtamatu,
vaimne ja igavene. Kõik, mida kogeme selles elus, ajavoolus- on ajutine. Suundume millegi
poole, mis on igavene- see on väga tähtis. Lugesin hiljuti ühest päevasõna raamatust väga
lihtsa ütluse:“ Elame langenud maailmas.“ Ütlesin endamisi, et see on tõsi. Kui oleme
objektiivselt ausad, siis tänases maailmas on palju rohkem kannatusi kui rõõmu, palju rohkem
riidu kui rahu, rohkem haigusi kui tervist. Ärgem maalige maailmast ilusat pilti, sest see pole
nii. Elame langenud maailmas, mis on läbi ja lõhki rikutud- korrumpeerunud, ebapuhas patu
läbi- ja siin me oleme. Tänu Jumalale, me lõplik sihtpunkt pole siin maailmas. Paulus ütles
midagi, mis on mind kõvasti mõjutanud, 1 Kr 15:19. Mõtlen nii paljudele kristlastele, keda
kohtan. „Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest
armetumad.“ Mõtle sellele hetkeks. Kui ootad Kristuselt vaid asju selles elus, oled kõigist
kõige haletsusväärsem. Siiski kohtan nii palju kristlasi, kes on nii haaratud sellest, mis selles
elus juhtub. Nende arusaam kristlusest on saada midagi Jumalalt selles maailmas- see on
täiesti tundmatu Uue Testamendi pildile. On väga tervistav, kui Püha Vaim meile survet
avaldab, et mõtleksime aja lõpule ja igaviku algusele igaühe me elus. Hb 13:14 ütleb:“ Sest
meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast.“ Käib see sinu kohta? Kus on su
alaline elu? Kas selles elus või mõistad, et see on vaid ajutine, me vaid astume siit läbi. Me
alaline sihtpunkt on igavikus. Kui näed vaid ajalikke asju, siis oled õnnetu inimene,
rahulolematu inimene- virised alati:“ Asjad ei lähe nii, nagu tahan, Jumal ei vasta mu
palvetele.“ Põhjus on selles, et sul on vale vaatenurk- pead vaatama asju igaviku vaatenurgast.
Olen jõudnud järeldusele, et Jumal ei ohverda pisematki osa igavikust kõige pikema
ajaperioodi eest, sest aeg pole püsiv- igavik on. Küsiksin, kui palju ehitad oma elus igavikule?
Pühakiri ütleb Õpetussõnades, et Jumal on meile andnud oma tarkuse läbi jäävad rikkused.
Olen mõelnud pikalt, mis on kestvad rikkused. See pole raha pangas, need pole aktsiad või
osakud, uhke auto, maja, kus elame või bassein- ükski neist pole kestev rikkus. Mis on kestev
rikkus? Jeesus ütles:“ Müü ära, mis sul on ja anna vaestele.“ See on kestev rikkus. Jeesus
ütles:“ Mis tahes annad evangeeliumi eest, Jumal annab sajakordselt tagasi igavikus. Veel üks
asi, mis on väga tähtis- me annid lõppevad, kui elu lõpeb- kõik vaimsed annid:
prohveteeringud, imed, teadmisesõnad- need lõpevad. Me ei saa neid kaasa võtta, need on
vaid selle maailma jaoks, aja jaoks. Ühe asja aga võtame kaasa- oma iseloomu. Iseloom on
kestev. Kes me oleme oma iseloomus, määrab ära, kes oleme läbi kogu igaviku. See on kestev
rikkus- puhta, tugeva, kristliku iseloomu kasvatamine. Tuleme tagasi selle teema juurde.
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Järgmisena rõhutan, kui tähtis on mõista piibellikku prohveteeringut. Kahjuks on paljud
kaotanud huvi vale, edeva, pinnapealse prohveteeringu tõlgendamise tõttu ja nad on kaotanud
kindluse. Ära lase sel sinuga juhtuda. Ära lase millegi hea väärkasutusel sind sellest eemale
tõugata. Näiteks oma pika elu jooksul olen ühel või teisel viisil näinud kõiki vaimuande
väärkasutatult, kuid see pole pannud mind vaimuande põlgama- see teeb mind vaid
ettevaatlikumaks, kuidas neid kasutan. Sama käib piibelliku prohveteeringu kohta- me vajame
seda. Ilma selleta komistame pimeduses- peame jälgima, kuidas seda kasutame. Vaatame 2 Pt
1:19-21:“ Ja nii on meil veel kindlam prohvetisõna..“ Prohvetlik sõna on Piibli kirjalikud
prohveteeringud. Me ei räägi prohveteerimisannist praegu, kuigi ka seal on oma koht, räägime
Piibli kirjalikest ettekuulutustest. „..veel kindlam prohvetisõna, ja te teete hästi, kui panete
tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas..“ Sa ei saa endale lubada seda, et põlgad
prohveltikku Pühakirja, sest Peetrus ütleb, et teed hästi, kui seda tähele paned, sest see paistab
kui valgus pimedas paigas. Maailm, milles täna elame, on kahtlemata üks sünge koht, mis
läheb veel pimedamaks. Vajame valgust, mis juhib meid pimeduses. Valgus, mille Jumal
meile valmistas, on Pühakirja prohvetlik ilmutus. Võid olla imeliselt päästetud, hea kristlane,
kuid käia pimeduses, sest sa pole kasutanud ega avanud end prohvetikuulutuse valgusele. Kui
kõnnid pimeduses, siis komistad asjadele, mis on ebavajalikud. Sa ei tea täpselt, kuhu lähed,
ei mõista, mis su ümber toimub. See on nii prohvetliku sõna mittemõistmise pärast. Peetrus
ütleb:“ Pange tähele seda.., kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.“
See pole Jeesuse tagasitulek- see on sisemine, isiklik kogemus, mil hommikutäht, mis paistab
just enne koitu, hakkab särama me südames. Tead, mis see teeb? See ütleb, et Jeesus tuleb
tagasi- ja me muutume rõõmsaks. Kui sa pole sellest kunagi vaimustunud, siis ei tähenda see
sulle palju. See on inimkonna ainus lootus, miski muu ei suuda täita kõiki inimkonna
meeleheitlikke vajadusi. Inimesed räägivad sellest kui muinasjutust, ei usu seda. Usun, et see
on täiesti reaalne. Usun, et on ebareaalne loota, et poliitikud lahendavad inimkonna
probleemid. Nad on kaua üritanud ja tundub, et segadus on hullem kui varem. On ebareaalne
oodata inimlikku lahendust inimkonna probleemidele. See on humanistlik õpetus. Humanism
on kristlusevastane jõud, mis toimib enamikes tänapäeva maailma valitsustes. Vajame
prohveteeringut. Peetrus jätkab, et see ei lähtu inimestest, vaid tuleb Jumalalt. Annan sulle
kaks põhimõtet piibelliku prohveteeringu mõistmiseks. 5 Ms 29:28 ütleb Mooses:“ Varjatu
kuulub Issandale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja me lastele, et
teeksime selle Seaduse kõigi sõnade järgi!“ Mooses ütles, et on kaks sorti asju- varjatud ja
ilmutatud. Varjatud kuuluvad Jumalale, keegi ei mõista neid, ilmutatud aga meile
kasutamiseks. Peamine põhjus, miks inimesed selle teema segadusse ajavad, on see, et
üritavad mõista varjatut, samal ajal aga ei kuuletu asjadele, mis on ilmutatud. Kui räägin
ettekuulutusest, tuleb keegi alati küsima:“ Kas ülesvõtmine toimub enne viletsust, viletsuse
keskel või pärast viletsust?“ Ütlen, et ma ei tea. Mul pole piinlik. Ma ei usu, et keegi teab,
isegi Jeesus mitte. Mitte keegi ei tea seda hetke ega tundi, isegi mitte Poeg, ainult Isa. Kui ma
ei tea midagi, mida Jeesus ei tea, siis pole mul piinlik. Probleem on, et inimesed tahavad teada
asju, mida ei saa teada. Selle motivatsioon on uhkus- kõige ohtlikum motiiv. Kui meile on
ilmutatud tõde ja kuuletume sellele, annab Jumal enam. Kui mitte, siis Ta enam ei anna.
„Jumal, palun näita edasi.“ Sa pole teinud seda, mida tead, miks Ta peaks näitama enamat.
See on võti prohveteeringu efektiivseks kasutuseks: uuri välja asjad, mida Jumal tahab meile
näidata ja ära tüüta Teda asjadega, mida Ta ei taha, et mõistame; teiseks, mis Jumal sulle
ilmutab, kuuletu sellele. Üks näide on Mt 24:14:“ Seda Kuningriigi evangeeliumi
kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ Millal lõpp
tuleb? Kui evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmale, kõigile rahvastele. Kui me ei tee seda,
ei kuuletu, miks peaks Jumal meile enamat näitama. Kui hakkad tegutsema sel ilmutusel,
hakkad pühendama end, sobival viisil, üllatud, mida Jumal sulle järgmisena näitab. Kuid kui
sa pole seda teinud, miks peaks Ta sulle rohkem näitama. Tuleme tagasi ajastu lõpu pildi
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juurde. Annan mõned üldised faktid, mis hakkab toimuma, kui aeg hakkab lõppema. Usun, et
oleme väga lähedal- mu isiklik arvamus. Ei taha kuupäevi paika panna, kuid usun, et järgmise
50 aastaga juhtub kõik, mis siin raamatus kirjas. Ma ei ütle, et see nii läheb, kuid usun, et võib
nii minna. Ajastulõpu tunnused. Annan kolm kirjakohta: Js 60:1,2. Kui aeg hakkab lõppema,
kasvavad nii õigsus kui kurjus, mõlemad lokkavad- valgus särab, pimedus on suur. Peame
harjuma selle vastandusega valguse ja pimeduse, õigsuse ja kurjuse vahel. Js 60:1-3 räägib
Issand oma rahvaga:“ Tõuse, paista, sest su valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal.
Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja
su kohal nähakse ta auhiilgust. ...rahvad tulevad su valguse juurde,...kuningad paistuse
juurde..“ Jumala tõotus oma rahvale- Jumala au särab me üle ja pilkases pimeduses, mis meid
ümbritseb ja katab kõiki rahvaid, siis need, kel süda tõe järele, tulevad pimedusest Jumala
rahva juurde valgust otsima. Kuid ära oota, et pimedus lõpeks, see jätkub ja suureneb. Valgus
läheb aga eredamaks. Üks hea asi valguse ja pimeduse suhtes- juba loomisel oli nii- kui
valgus ja pimedus kohtuvad, kes võidab? Valgus. Pea see meeles. Meie võidame, kui oleme
valgus. Tähendamissõna raiheinast ja nisust, me ei loe seda aja tõttu. See on põllumehest, kes
külvas head seemet, öösel külvas vaenlane raiheina- umbrohtu. See näeb välja kui umbrohi
ning sel taimel pole söödavat vilja. Töölised ütlesid:“ Kas lähme ja juurime umbrohu välja?“
Põllumees ei lubanud:“ Koos umbrohuga tuleb ka nisu välja, las nad kasvavad mõlemad
lõikuseni.“ Jeesus ütles, et lõikus on ajastu lõpp. Ajastu lõpul tulevad inglid ja eraldavad õelad
õigetest. Õelad visatakse tulle, õiged säravad kui pojad oma Isa riigis. Kuid pea meeles, et
kuni ajastu lõpuni välja kasvavad kõrvuti nii õiged kui õelad. Siin ei räägita paganlikust
maailmast, vaid kristlaskonnast. Selles olukorras kasvavad kõrvuti nii nisu kui umbrohi. Kui
tahad veenduda, et oled nisu, kontrolli oma vilju, sest selles on erinevus. Kogudus ei saa
olema täiesti puhas kuni ajastu lõpuni. Mul on hea meel, et me ei pea seda tegema- inglid
teevad seda. Ilm 22:10-12, päris Pühakirja lõpus, Jeesuse enda sõnad:“ Tema (ingel) ütles
mulle:“ Ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal! Kes teeb
ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku
veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam!“ Hämmastav ütlus, kuna see tuleb
Jumalalt. Jumal ütleb:“ Kui tahad olla õige, tee seda, sul pole enam kaua, ela! Kui tahad olla
rüve, ole veel enam. Kui aga oled õige, ole veel õigem, kui püha, siis veel püham, sest siin on
teede lahkuminek. Edasi:“ Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele
tema tegude järgi.“ See toimub kuni Jeesuse tagasitulekuni välja- õelad ja õiged kõrvuti.
Kurjad lähevad kurjemaks, õiged õigemaks. Vaimses elus pole paigalseisu, ei saa jääda
paigale- lähed kas edasi või tagasi. Õpetussõnades ütleb:“ Õigete rada on kui valgusepaistus,
mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud.“ Õigsus pole paigalseismine, see on rada,
millel liigud. Kui liigud selles suunas, läheb valgus iga päevaga eredamaks. Kui elad täna
eilse valguses, hakkad tagasi vajuma, sa pole õigsuse teel. Selle kõige keskel annab Jeesus
meile lohutussõnad Lk 21:25-28 ja räägib ajastu lõpust:“ Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on
siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast.
Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva
vägesid kõigutatakse.“ Kogu maailma kõigutatakse. „Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat
pilve sees väega ja suure hiilgusega.“ See on Jeesuse tulek. Siis Ta räägib oma jüngritega:“
Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus
läheneb!“ Kuidas sa reageerid kogu sellele segadusele ja konfliktile? Kas satud depressiooni
ja kaotad julguse? Või ütled, et tänu Jumalale, me lunastus on lähedal! Su reaktsioon näitab
selle, kus su süda on. Jeesus rääkis uue ajastu sünnitusvaludest, kirjeldab neid Mt 24, vaatame
hiljem seda. Need on väga ebameeldivad. Sünnitusvalud käivad asja juurde, kuid küsimus on
selles, kas soovid seda last. Kui jah, siis kannatad ka valu välja. Kui pole valu, ei tule ka last.
Jällegi, võid kontrollida enda suhtumist seeläbi, kuidas reageerid. Kui ütled:“ Asjad lähevad
aina hullemaks, see on nii masendav, ma olen nii õnnetu, kus on Jumal, Ta ei tee midagi,“ siis
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keeldud sünnitusvaludest, tegelikult tähendab see, et sa ei oota seda last. Mis see laps on?
Jumalariigi sünd maa peal. See ei tule ilma sünnitusvaludeta. Need tulevad kindlasti, me
peame otsustama, kuidas neile reageerime. Samal ajal, nagu mainisin, on kogudusel ülesanne
täita. Mis see on? Kuulutada evangeeliumi kõigile rahvastele. Vaatame pilti sünnitusvaludest,
Mt 24:7:“ Sest rahvas tõuseb rahva vastu (rahvuslik konflikt) ja kuningriik kuningriigi vastu
ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus.“ Kui
tahad last, pead leppima sünnitusvaludega, muud varianti pole. Siis ütleb Jeesus:“ Siis antakse
teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast.“ Kes
on „teie“? Teie oleme meie. Nad annavad „teid“ s.t mind ja sind, kristlasi. Meid vihatakse
Jeesuse nime tõttu. Salm 10:“ Ja siis pahandavad paljud, reedavad üksteist ja vihkavad
üksteist.“ Kes „paljud“? Paljud kristlased. Surve on liiga suur, nad annavad alla. Et oma
nahka päästa, reedavad nad kaaskristlasi. See toimub Hiinas, endises NL-s juba paar
põlvkonda. See ei jää vaid sinna. Salm 11:“ Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad
paljusid.“ Maailm on täis valeprohveteid, paljud neist on koguduses, ei peatu sellel, lihtsalt
mõtlemisaineks. „Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus.“ Kas näeme
ülekohut kasvamas? Keegi ei vastaks sellele eitavalt. Seda Jeesus rääkiski. Tulemuseks jahtub
paljude, kristlaste, armastus. Sõna „armastus“ on seal „agape“- kristlik armastus. Surve all
keset ülekohut lasevad mõned meist oma armastusel jahtuda. Järgmine salm on väga
oluline:“...kes peab vastu lõpuni, see pääseb.“ Kreeka keeles on täpsem:“ Kes on vastu
pidanud lõpuni, see pääseb.“ Kuidas jääda päästetuks? Pead vastu pidama. Oled praegu
päästetud, kuid et jääda päästetuks, pead vastu pidama. On vaid üks viis, kuidas õppida
vastupidavust. Vastu pidades! Kui pead hetkel milleski vastu pidama, siis pea meeles, et
Jumal õpetab sind, kuidas elada ajastu lõpuni. Siis ütleb:“ Seda Kuningriigi evangeeliumi
kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele..“ Ütled, et kui lihtsamaks
läheb, siis kuulutame evangeeliumi. Ei, ei, ajad lähevad raskemaks ja raskemaks ja
raskemaks. Ja on vaja südikust, et välja minna ja kuulutada. Meeldib teile see sõna „südikus“.
Ameerika tõlge sellele on „sisikondlik tugevus“. Seda vajamegi, südikaid kristlasi. Asjad ei
lähe lihtsamaks, hoopis raskemaks. Kui arvad, et praegu on raske, tegutse kiiresti, enne kui
läheb veel raskemaks. Kogudust, keda Jeesus tahab, vastuseis eemale ei peleta. See on
pühendunud Talle ja Tema eesmärkidele ja ülesannetele. Lähme edasi sündmustega, mis on
seotud Jeesuse tagasitulekuga. Annan teile nimekirja, kuid mitte tingimata õiges järjekorras.
Teate miks? Sest ma ei tea, mis järjekorras need sünnivad. Olen kohanud piibliõpetlasi, kes
arvasid, et teavad õiget järjestust, kuid nad ei nõustunud üksteisega, nii et mõlemal ei saa
õigus olla. Jätan selle Issanda hoolde. Taavet ütles kuskil:“ Otsekui võõrutatud laps on mu
hing minus.“ Lasen Tal näidata asju, mis Tema tahab mulle näidata. Võti Piibli
prohveteeringute mõistmiseks on lasta Püha Vaimul näidata, mis Tema tahab näidata, mis
tahes hetkel. Ära ole kui võõrutamata laps. Mõned sündmused: tõeliste kristlaste ülestõusmine
ja kohtumõistmine. Kõigepealt ülesvõtmine. 1 Ts 4. Mõned kristlikud õpetlased ütlevad, et
sõna „ülesvõtmine“ pole UT-s. See on päris naiivne väide, sest sõltub, mis tõlget vaadata.
Võin kasutada sellist tõlget, kus on „ülesvõtmine“ olemas ja see oleks täpne tõlge. Issand
ütleb Pauluse läbi, 1 Ts 4:15:“...seda ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme
elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest..“ See, et oleme elus, ei tähendab, et kui
Issand tuleb, et jõuame kohale varem, kui need, kes on surnud, vastupidi:“...sest Issand ise
tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel..“ Ma ei tea, kuidas inimesed usuvad
varjatud ülesvõtmisesse, minumeelest pole midagi avalikumat kui sõjahüüd ja peaingli hääl.
Mis saladust sinna veel jääda saab? „...esmalt tõusevad üles surnud..“- enne kui meid, kes
oleme elus, muudetakse. „..pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama..“ „Kistakse“
võib sama hästi tõlkida „võetakse üles“. Sõna „üles võtma“ tuleb ladinakeelsest sõnast, st
„haarama midagi jõuga“, kreeka keeles-„varas siseneb majja ja varastab midagi“, „kui hunt
tuleb lammaste keskele ja võtab lamba karjast“. Põhimõtteliselt tähendab see äkilist, jõulist
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haaramist. Selline saab oleme ülesvõtmine- Jeesus haarab meid, sirutub alla ja võtab meid
äkiliselt, jõuga. Jeesuse ja varga vahel on üks erinevus: varas võtab, mis talle ei kuulu, Jeesus
võtab vaid need, kes Talle kuuluvad. Need, kes on Tema omad, kui Ta tuleb. „..pärast kistakse
meid, kes me oleme üle jäänud elama..“ Paulus ütleb mujal, et meid muudetakse hetkega,
silmapilguga. Põnev minumeelest! Kui sa sellest ei vaimustu, on see su enda asi. Siin me
oleme, istume siin koosolekul, vaatame teineteist, Warren vaatab mu naist ja pilgutab silmi:
äkitselt on naine täiesti muutunud- ta on auline, imeilus, särav olevus. Mees muudetakse ka.
Naine vaatab teda hämmingus. See ei võta kaua aega, hetkega, silmapilguga oleme täiesti
muudetud. Usud, et Jumal võib seda teha? Mina usun, see on põnev. Ülesvõtmisele järgneb
kohtumõistmine kristlaste üle. Mõned kristlased ei mõista seda. Meie üle mõistetakse esmalt
kohut. Peetrus ütles, et kohtumõistmine algab Jumala kojast. Mis on Jumala koda? Kogudus.
2 Kr 5:10. Tuleme siia tagasi, kuid vaatame seda korraks:“ Sest me (kristlased) kõik peame
saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees..“ See sõna „ilmuma“ tähendab tegelikult „avalikuks
tegema“, see on päris hirmutav sõna. Kõik me kohta saab täiesti avalikuks- ei mingeid
saladusi. Meid kõiki tehakse avalikuks Kristuse kohtujärje ees. Kohtujärg on kreeka keeles
„bema“, Rooma ametnik istus sellisel. Pontius Pilatus istus sellel, kui ta Jeesuse üle kohut
mõistis. On ka teistsugune stseen- suur valge troon ülejäänute jaoks, kuid see on kristlaste
kohtumõistmine. Pea meeles Rm 8:1:“ Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on
Kristuses Jeesuses.“ See pole hukkamõistev kohus, see on meie teenimise hindamine ja
õiglaste tasude andmine. Paulus ütleb 2 Kr 5:10:“..et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on
teinud, olgu head või halba.“ Pane tähele, ainult kaks kategooriat, hea või halb. Johannes
ütleb, et kõik ülekohus on patt. Kõik, mis pole õige, on patune. Kui keegi paluks mul selgitada
sõna „kõver“, mina näitaksin neile sirget joont. Kõik, mis kaldub sellest kõrvale, on kõver,
võib-olla 1 kraadi, võib-olla 90 kraadi võrra, kuid ikkagi kõver. Nii on ka õigsusega- kõik,
mis pole õige, on patune. Kõik, mis pole hea, on halb, vahepealset ala pole. See on vaenlase
pettus, mis ta on kogudusele kaela määrinud:“ Ma ei tee küll õigesti, kuid halba ma ka ei tee.“
See pole võimalik, on kas üks või teine. See on Kristuse kohtujärg. Siis jõuame antikristuse
jäägi ja ta väeni. 1 Jh 4 räägib Johannes antikristusest kolmel viisil: antikristuse vaim, palju
antikristuseid ja Antikristus. Antikristuse vaim on vaim, mis tegutseb läbi iga antikristuse.
Paljud antikristused on olnud siin teisest sajandist alates, üks märkimisväärsemaid oli Bar
Kochba, kes väitis end Messia olevat. Ta juhtis juudi rahvast viimases ülestõusus Rooma
vastu, mis suruti maha ja kogu rahvas tapeti või võeti vangi. Ja veel üks, nimega Shabbatide
Spee, 17. sajandi, kes väitis end Messia olevat, lubas juudid tagasi Lähis-Idasse viia. Läks
tagasi Lähis-Idasse, kus ta vahistati türklaste poolt ning pöördus islamisse- see oli pettumus.
Juudi entsüklopeedias on kirjas umbes 40 valemessiat, kes on tulnud juudi rahva juurde
Jeesuse sünnist alates. Jeesus ütles, paljud tulevad minu nimel, väites end olevat Messia ja
eksitavad paljusid, seega on palju antikristuseid, palju ka koguduses. Kuid n.ö see antikristus
pole veel tulnud. Usun, et ta vari on langenud üle inimkonna, kuid ta pole veel esile tõusnud.
Temast saab kõige kurja ja saatanliku viimane kehastus. Kui ta valitseb inimkonda, ja ta teeb
seda 3,5 aastat, saab see olema kõige kohutavam aeg inimkonna ajaloos. Jumal lubab sel
juhtuda, sest Ta ütleb inimkonnale:“Tegid oma valiku, vaata nüüd, mille oled valinud. Minust
loobusid ja mu Pojast- see on alternatiiv, aita end ise.“ Oled sa märganud, et Jumal ei õpeta
ainult teoorias. Võid öelda Jumalale, et said mingi põhimõtte selgeks. Jumal ütleb, et hästi,
vaatame, kuidas sul see elus välja tuleb. See käib ka inimkonna kohta, ta saab kõige
kohutavama õppetunni, mis tal on eales olnud. Pontius Pilatus tõi juudi rahva ette kaks meest:
Jeesuse ja Barabase. Barabas oli kurjategija, vägivaldne, segadusetekitaja. Pilatus küsis:“
Kumma ma vabastan?“ Nad ütlesid:“ Vabasta Barabas, Jeesus löö risti.“ Selle ajastu lõpul
teeb inimkond midagi sarnast. Nad ütlevad:“ ma ei taha seda Kristust, anna meie valitud juht,
see geniaalne, andekas, üleloomuliku väega mees- tahame teda!“ Teate, mis juhtub. Juudi
rahvas sai selle. Nad ütlesid ka Pilaatusele, et meil pole muud kuningat kui Caesar. Väga
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hämmastav, et juudid seda ütlesid. 19 sajandit on neid valitsenud caesarid ja barabased on
nende kallale lahti lastud. See on juudi ajaloo olemus. Sama juhtub ka inimkonnale. Saame
selle, mida valime. Need, kes valivad Jeesuse, on Tema valitsuse all. Need, kes Ta ära
lükkavad, on Antikristuse valitsuse all. Jätkame. Antikristuse jääk, Ilm 19:11-12, siin ilmub
Jeesus ratsutades valgel hobusel. Usud, et taevas on hobused? Mina usun. „...selle nimi, kes
tema seljas istus, on Ustav ja Tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses..“ Pane tähele,
et Jeesus sõdib. „Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid.“ Salm 15:“
Ja ta suust välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid raudsauaga
kui karjane. Tema ise tallas Kõigeväelise Jumala raevuviina surutõrt. Ja temal oli tema kuue
ja puusa peale kirjutatud nimi „Kuningate Kuningas ja isandate Issand“. See on Jeesus kui
Jumala poolt määratud juht, kes tegeleb kurjadega. Natuke edasi, Ilm 19:19-21:“ Ma nägin
metsalist..“ See on antikristuse nimi. Päris huvitav on see, et Ilmutuse raamatus on
vastandatud 2 tegelast: tall ja metsaline. Tall on Jeesus, metsaline on antikristus. Sõna „tall“
esineb Ilmutuse raamatus 28 korda, „metsaline“ 33 korda viidates antikristusele. See on
lõpuaja konflikt- metsalise ja Talle vahel. Teate, kes võidab? Tall. See on meile õppetunniks,
me ei võida vägivalla, viha või tugev olemise läbi. Võidame selle läbi, et paneme oma elud
maha nagu Jeesus. „..nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende väehulki kogunevat sõda
pidama temaga, kes istus valge hobuse seljas, ning tema väehulgaga. Ja metsaline võeti vangi
ning koos temaga valeprohvet, kes tema ees oli teinud tunnustähti, millega ta eksitas neid, kes
olid võtnud endale metsalise märgi ja kummardanud tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt
tulejärve, mis põleb väävlis. Teised tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes istus hobuse
seljas. Ja kõigi lindude kõhud said täis nende lihast.“ See on Jumala prügikogumissüsteemlinnud, need koristavad kõik, jätavad alles vaid puhtad luud. Hesekielis näeme, et on ka
süsteem luude matmiseks, me ei peatu sel, kuid kõik see on tulemas. Kõige selle keskel,
Iisrael, juudi rahvas, kes oli 19 sajandit ajaloo keskmest eemaldatud, tuleb tagasi ajaloo
keskmesse. Olete märganud, Iisrael- väga väike riik, väiksem kui Wales, väiksem kui New
Hampshire, seal on umbes 4 miljonit juuti, miljon teisi, kuid on uudistes pea iga päev, isegi
siin, Uus-Meremaal. Oleme Ruthiga vaadanud, et päevagi ei möödu, kui Iisrael poleks
uudistes. Teate, miks? Sest Iisrael tuleb tagasi keskmesse kohta ajastu kõrgpunktiks. Rm 11-s
on väga oluline ilmutus. Rm 11:25-26. Need sõnad ütles Paulus paganataustaga kristlastele,
mittejuutidele. Inimesed, kes pole kristlased, on paganad, kuid need, kes pole juudid, on
mittejuudid. Seda on mõnedel raske mõista. Paulus kirjutab mittejuudi taustaga kristlastele,
Rm 11:25-26:“ Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus- et teie poleks enda
meelest targad..“ Ära lase end petta, ära arva endast rohkem kui pead. Mis on see saladus?
„...et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud.“ Pane
tähele- osaline paadumus, kogu juudi rahvas pole kunagi olnud täielikult paadunud, on alati
olnud juute igas põlvkonnas, kes uskusid Jeesusesse. Vahel väga väike hulk. Kuid osaline
paadumus on tulnud Iisraelile- mitte igavesti, vaid kuni...Kuni milleni? Kuni paganate
täiskogus on tulnud. Kuni kogudus on teinud oma töö ja kuulutanud evangeeliumi kõigile
rahvastele. Samal ajal on Issand hakanud sisse tooma mittejuutide lõikust. Usun, et suurim
lõikus, mida iial näeme, on alles ees. Usun, et miljonid tulevad Jumalariiki. Pea meeles, see
on ettevalmistus Iisraeli taastamisele. Paulus jätkab, salm 26:“ ...nõnda pääseb lõpuks kogu
Iisrael.“ Iisrael on ainus rahvas, mille kohta Piibel ütleb, et kogu rahvas pääseb. Samas pead
meeles pidama, et kogu Iisrael pole kogu Iisrael, mis on elus praegu. Rm 9:27 tsiteerib Paulus
Jesajat:“ Kui Iisraeli laste arv oleks nagu mereliiv, siiski pääsevad neist vaid riismed
(ülejääk).“ Jääk, mille Jumal on endale valinud. Seega need ei ole kõik juudid, kes praegu
Iisraelis elavad, vaid see on ülejääk, mille Jumal toob läbi suure katsumuse, läbiproovimise ja
kannatuse ja teeb enda omaks. Joel 4:1,2:“ Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal kui ma pööran
juuda ja Jeruusalemma vangipõlve...“ Teisisõnu, ajal, mil elame, kus Jumal toob juute tagasi
rohkem kui sajalt maalt oma maale, ütleb Jumal:“...kogun ma kõik paganad (rahvad) ja viin
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nad alla Joosafati orgu...“ Joosafat tähendab heebrea keeles „Issand mõistab kohut“. „seal
käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad on ta
pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa.“ Ülimalt tähtis mõista- Jumal mõistab
kohut rahvaste üle vastavalt sellele, kuidas nad on kohelnud juudi rahvast. Eriti selle suhtes, et
nad on jaotanud nende maa. Mis on kaasaaegne poliitiline sõna jaotamise kohta? Partitsioonjust seda ongi rahvad teinud ja teevad ka nüüd ja Jumal on nende peale vihane. Meie, kes
armastame oma maad, peaksime olema tõsises palves, et meie maa ei seaks end Jumala
eesmärkide vastu Iisraeli suhtes. Keegi ütles aastaid tagasi, mille üle tasub mõelda:“ Jumal
õnnistab juute otse, mittejuute õnnistab juutide läbi. Jumal mõistab mittejuutide üle kohut
otse, juutide üle mittejuutide läbi.“ Seda on juhtunud ajaloos korduvalt. Iisrael läbib oma
kohtumõistmise suures viletsuses. Nende üle on kohus siis mõistetud, kuid siis mõistetakse
kohut rahvaste üle, kes neid taga kiusasid. Mt 25:31-46:“ Aga kui Inimese Poeg tuleb oma
kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile..“ Sama stseen, mis Joel 4:1.
„..ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad
sikkudest.“ Kui uurid seda peatükki, näed, et neid eraldatakse selle põhjal, kuidas nad on
kohelnud Jeesuse vendi. Rahvad peavad teadma, peame oma rahvaid informeerima, peame
välja rääkima ja hoiatama oma riike, et nende üle mõistetakse kohut vastavalt sellele, kuidas
nad on kohelnud Jumala rahvast ja maad- Iisraeli. Pärast seda rajatakse Kristuse kuningriik
maa peale. Iga kord, kui palud Meie Isa palvet, siis võib-olla pole märganud, kuid palud
Kristuse kuningriigi rajamist maa peal, sest esimene palve on: „Sinu riik tulgu...“ See ületab
kõik muud palved. Kui seda palvetad, siis palvetad Jeesuse taastulemist ja Tema riigi rajamist
maa peale, kas tead seda või mitte. Seda kirjeldatakse Js 24:19. Näete, kui tähtis on tunda
Piibli prohveteeringuid. See on n.ö ajastu kõrgpunkt, seda korratakse palju Ilmutuse raamatus.
Js 24:19-23:“ Maa põrub põrmuks, maa lõheneb lõhki, maa kõigub kõvasti. Maa vaarub
tugevasti, joobnu sarnaselt, ja vangub otsekui vahionn. Tema üleastumine lasub raskesti ta
peal, ta langeb ega tõuse enam.“ See on Maa- planeet, millel elame. „Sel päeval nuhtleb
Issand kõrguse väehulki kõrgel ja maa kuningaid maa peal..“ Issand tegeleb kahe
kuningriigiga: Saatana kuningriigiga taevastes ja inimeste riigiga maa peal. Ta karistab kõiki,
kes loobuvad Ta õigest valitsusest Jeesuse isikus. „Need kogutakse kokku, kogutakse
vangidena auku, suletakse vangitorni ja hulga aja pärast nuheldakse neid.“ Mulle meeldib
järgmine salm, see on haripunkt: Siis on kuul häbi ja päike häbeneb, sest vägede Issand on
kuningas Siioni mäel ja Jeruusalemmas, ja ta vanemate ees paistab auhiilgus.“ Issanda
kuningriik saab taasrajatud, oma pealinnas- Jeruusalemmas. Miks päike häbeneb ja kuul on
häbi? Usun, et mul on sellele vastus, sest Lk 9:26 on Jeesuse tagasituleku kirjeldus:“...kes
iganes häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb ka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma kirkuses
ning Isa ja pühade inglite kirkuses.“ Mõtle sellele- Jeesus tuleb enda aus, Isa ja pühade inglite
aus. Selle au sära on miski, mida me ei suuda ettegi kujutada, kuid see ei pimesta me silmi,
kuid päike ja kuu peavad eemalduma ja tõdema:“ Valgus, mida meie pakume, on olematu
selle kõrval, mis tuleb Jeesuselt.“ Seetõttu nad häbenevadki. Järgmisena rajab Jeesus oma
kuningriigi tuhandeks aastaks. Piibel ütleb, et tuhat aastat on kui üks päev. See on Jumala
arvestuses kui üks päev. Siis vabastatakse Saatan vangist lühikeseks ajaks ja ta õhutab
vastuhakku rahvaste seas, mis on tema töö. Issand sekkub ja toob lõpliku kohtumõistmise
rahvaste üle ja Saatan visatakse tulejärve koos antikristuse ja valeprohvetiga. Praegune taevas
ja maa mööduvad ja uus taevas ja uus maa tulevad esile. Kõik ülejäänud surnud seisavad
Jumala suure valge trooni ees ja nende üle mõistetakse kohut.
Ihu ülestõusmine.
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Peame mõistma sõna „ülestõusmine“ tähendust. Kreeka keeles on see „millestki püsti
tõusma“. Ülestõusmine on surmast ja hauast püsti tõusmine. 1 Ts 5:23-24 näeme, et inimene
koosneb kolmest osast: vaimust, hingest ja ihust. Tähtis on mõista, et ihu on see, mis sureb ja
üles tõuseb, vaim ja hing ei pea üles tõusma, sest nad pole kunagi surnud olnud. Räägime ihu
ülestõusmisest, see on väga tähtis. Tahan vaadata natuke seda, mis juhtub inimesega, kui ta
sureb. Olen märganud, et selle vastu on ülemaailmne huvi, mis tahes rahvusest või kultuurist
pärit oled, kõiki huvitab, mis juhtub pärast surma. Piibel annab päris selge pildi, üritan selle
välja tuua ja siis näidata, kuidas see puudutab ülestõusmist. Luuka 16:22-26 annab Jeesus
sellest oma pildi. Tahan ära märkida, et seda ei kutsuta tähendamissõnaks- selle kohta ei
kasutata sõna „tähendamissõna“. Lk 16:19-31:“ Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks
rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene,
Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees, täis paiseid, ja püüdis oma kõhtu täita
leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid.
Siis sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti
maha. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Aabrahami kaugelt ja Laatsarust
tema süles. Ja ta hüüdis:“ Isa Aabraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks
oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis!“ Aga
Aabraham ütles:“ Laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja
nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Ja pealegi on
meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega
tulda ka sealt meie juurde.“ Aga tema ütles:“ Ma palun siis sind isa, et sa saadaksid
Laatsaruse mu isakotta, sest mul on viis venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia
piinapaika!“ Kuid Aabraham ütles:“ Neil on Mooses ja Prohvetid, kuulaku nad neid!“ Ent
tema ütles:“ Ei sugugi, isa Aabraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad
parandaksid meelt!“ Aabraham aga ütles talle:“ Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei
neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks!“ Kui väga see on tõeks osutunud.
Kuigi Jeesus tõusis surnust üles, siis need, kes ei uskunud Moosest ja Prohveteid, ei mõistnud
ikka, mis oli juhtunud. Väga tõsine mõte. Vahel ootame mingit füüsilist, üleloomulikku
ilmingut. Ütleme, et kui see juhtub, siis oleme kindlad. Kuid Jumal ütleb:“ Teil on mu sõna, te
ei vaja midagi muud, kui usute ja kuuletute sellele, kannab see teid läbi. Toon välja mõned
tunnused, mida mainitakse rikka mehe ja Laatsaruse loos. Viis tunnust: 1. Isiksuse säilimine
pärast surma- rikas mees oli ikka sama, Laatsarus oli ikka Laatsarus. Kumbki neist ei
kaotanud oma identiteeti. Mõned inimesed õpetavad, et pärast surma kõik lihtsalt kaob, see
pole piibellik- jätkame samas isiksuses pärast surma nagu olime elusana. 2. Isikute
äratundmine. Rikas mees tundis ära Laatsaruse ja Aabrahami. Laatsarus tundis ära rikka
mehe. 3. Toimus maapealse elu meenutamine. Rikas mees ja Laatsarus mõlemad mäletasid
oma elukäiku enne oma surma. 4. Praeguse olukorra teadvustamine. Rikas mees oli piinas, ta
keel põles tules. Laatsarus oli mugavuses ja rahus Aabrahami süles. 5. Täielik eraldatus oli
õigete ja mitteõigete vahel. Mõlemal oli oma määratud koht, kumbki ei saanud minna teisele
poole. Need tunnused on väga tähtsad ja need on vastuolus paljude teooriatega, mis
tänapäeval levivad. Mis juhtus aga nendega, kes surid enne kui Jeesus ise suri ja üles tõusis,
kuna see sündmus poolitas inimkonna ajaloo ja hingede saatus enne ja pärast Jeesuse surma ja
ülestõusmist pole sama. See tõi muutuse, tegelikult kogu universumisse- see oli kõige
otsustavam sündmus universumi ajaloos ja see mõjutas nende saatust, kes surid. Vaatame
nüüd seda, mis juhtus enne Jeesuse surma. Nägime juba rikka mehe ja Laatsaruse loos, et kõik
lahkuvad hinged läksid kohta, mida heebrea keeles kutsutakse „sheol“ ja kreeka keeles
„hades“, mille tähendus on „nähtamatu maailm“. Kõik ühtemoodi, nii õiged kui ülekohtused
läksid sinna nähtamatusse maailma, mida kutsutakse „hades“ või „sheol“. See oli lahkunud
hingede paik, kuid oli kaks täiesti eraldi kohta- õigete ja ülekohtuste jaoks. Kõik olid kas
õiged või ülekohtused, midagi vahepealset ei ole- pole võimalik olla pooleldi õige ja pooleldi
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ülekohtune, jõuad lõpuks kas ühte või teise kohta. Õigete paika kutsutakse Aabrahami süleksoletan, et see tähendab, et Aabraham on kõigi isa, kes usuvad, ta võttis nad seal vastu ja
trööstis neid. Mõistan seda nii. Mis juhtus Jeesusega, kui Tema suri? Jeesus oli täielik
inimene, tal oli ka vaim, hing ja ihu. Iga kolme Jeesuse isiksuse osa kohta on erinevalt öeldud:
Lk 23:46 leiame, mis juhtus Jeesuse vaimuga, kui Ta suri- Luuka 23:46:“ Ja Jeesus hüüdis
valju häälega...“ Usun, et Ta hüüdis:“ See on lõpetatud.“ „..ta ütles:“ Isa, sinu kätte ma annan
oma vaimu!“ Seda öeldes heitis Ta hinge.“ Ta suri. Nii et Ta vaim läkitati Isa juurde. On asju,
mida ma ei oska seletada. Võin need väited esitada, kuid on teemasid, mida ei oska rohkem
selgitada. Mis juhtus Jeesuse hingega? Ap 2:25-27:“ Ma näen Issandat alati enese silme ees,
sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel
hõiskab, mu ihugi võib hingata lootuses, sest sa ei jäta mu hinge surmavalda..“ Seega Jeesuse
hing läks sellesse lahkunud vaimude sfääri. Seda öeldakse ka 1 Peetruse 3:18-19:“ Sest ka
Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala
juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi ( või vaimus), kelles ta läks ja
kuulutas vangis olevaile vaimudele, kes olid olnud sõnakuulmatud muiste, kui Jumala pikk
meel ootas Noa päevil..“ Jeesus läks alla surmavalda. Selle suhtes on asju, mida ei oska teile
seletada, võin vaid öelda, mida Piibel ütleb. Ta „kuulutas“ või jutlustas. See sõna tähendab
„teatama“. See ei tähenda tingimata, et Ta kuulutas evangeeliumi, kuid Ta tegi midagi
teatavaks. Oletan, et Ta ütles:“ Nüüdsest olen mina valitseja selles paigas, minul on surma ja
surmavalla võtmed ja vastad nüüdsest kõiges mulle.“ See on vaid minu teooria, see ei pruugi
õige olla. Samal ajal pandi Jeesuse ihu hauda, Johannese 19:40, loeme, mis juhtus pärast seda,
kui Ta ristil suri- Jh 19:40-42:“ Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta surilinadesse koos
lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmiskomme.“ Nad mähkisid surnukeha linadesse,
kuid lisasid sinna suurel hulgal lõhnarohte, sest keha pidi hakkama kõdunema ja seetõttu ka
lehkama. „Seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ning aias uus haud, kuhu ei olnud veel
kunagi kedagi pandud. Sinna nad panid nüüd Jeesuse..“ Loeme ka sündmusest, kus pärast
Jeesuse ülestõusmist apostlid ja naised läksid haua juurde, nad teadsid kõik seda kohta, kuid
nad ei leidnud Teda sealt, tänu Jumalale. Mis juhtus kogu Jeesuse isikuga? Ta loovutas oma
vaimu Isale, Ta hing läks surmavalda ja Ta kuulutas seal ja tegi kindlasti veel palju muud,
ning Ta ihu pandi hauda. Kui Ta aga surnuist tõusis, sai kogu Tema olemus uuesti üheks- Ta
oli täielik isik- vaim, hing ja ihu. See, mis toimus Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi, mõjutas
universumi. See otsustas ka hingede saatuse, kui nad surevad. Sellest ajast alates, Jeesuse
ülestõusmisest, õigete saatus ei ole minna surmavalda. Neil on täiesti erinev ja palju vägevam
saatus. Annan teile kaks näidet. Kui Stefanos kividega surnuks loobiti ja ta oli just suremas.
Apostlite teod 7:57:“ Selle peale nad karjusid valju häälega ja oma kõrvu kinni hoides
sööstsid nagu üks mees tema kallale ja kihutasid ta linnast välja ning viskasid teda kividega.
Ja tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgade ette, keda kutsuti Sauluseks, ja
nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis:“ Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!“ Ta
teadis, et ta vaim läheb otse Jeesuse juurde- see ongi muutus, mis toimus Jeesuse surma ja
ülestõusmise läbi. „Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega:“ Issand, ära pane seda neile
patuks!“ Kuna Stefanos seda palus, võis Saulus Tarsosest saada päästetud. Kui Stefanos
poleks teda vabastanud oma süütundest, poleks ta iialgi päästetud saanud. Imetore mõte.
Tahan rõhutada, et tõelise uskliku, kes on puhastatud Jeesuse veres ja elanud ustavalt
Jumalale, saatus surres on, et ta vaim tõuseb otse Jeesuse juurde. Paulus mainib ka seda Fl 1ta ei tea, kumba valida- kas elada siin või lahkuda ja olla koos Jeesusega. Filiplastele 1:2324:“ Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga
palju parem, ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast.“ Paulus oli täiesti kindel, et kui ta
oleks sel hetkel surnud, siis ta oleks olnud koos Kristusega. See on üks muutus, mida mõjutas
Jeesuse surm ja ülestõusmine. Veel üks asi, mis juhtus- on asju, mida võin teile rääkida, kuid
ei saa üksikasju selgitada, sest ma ei tea neid- õigete lahkunud hinged, kes olid Aabrahami
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süles, vabastati. Vaatame Ef 4:8, see räägib Jeesuse ülestõusmisest:“ Tema on läinud üles
kõrgesse, viies vangiviidud vangidena kaasa, ning on andnud inimestele ande.“ Minu ja
paljude teiste arusaam on, et vangide all mõeldi seda, et ta vabastas lahkunud õigete hinged ja
viis nad taevasse kaasa. Neid ei saanud vabastada enne, kui karistus patu eest sai päriselt kinni
makstud. Jumal võttis nad õigetena vastu, sest nad olid pannud oma usu ohvrisse, mis polnud
veel toimunud. Nad ootasid tõotatud ohvrit. Kuid kuni see ohver oli tehtud- Jeesuse
ohverdamine ristil, ei saanud neid vabastada. Kuid kui Ta oli end ohverdanud, läks Ta
surmavalda ja mingil moel Ta viis nad kaasa. Niimoodi ma usun. Nad olid olnud patu ja
surma vangid, kuid Ta võttis vangiviidud vangid, neist said Jeesuse ja õigsuse vangid. See on
minu meelest põnev. Järgmine asi on ülimalt tähtis- Jeesuse ülestõusmine on meie
ülestõusmise garantii, juhul, kui oleme täielikult Jeesusele pühendunud. Koloslastele 1:18
räägib jällegi Jeesuse ülestõusmisest. Paulus ütleb:“ Ta (Jeesus) on oma ihu, koguduse pea.“
Jeesus on pea, meie, usklikud, oleme ihu. „Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges
saaks esimeseks.“ Ta on esmasündinu surnuist. Ta on täiesti uue loodu pea, uue rassi peaJumal-inimese rassi, kus inimese ja Jumala loomus on liidetud ühes isikus. Ta on ihu pea,
esmasündinu surnuist ja ülestõusmist võrreldakse surmast sündimisega. Imeilus piltloomuliku sünni puhul milline kehaosa tavaliselt esimesena sünnib? Pea. Ja kui pea on näha,
siis tead, et ülejäänud ihu tuleb järele. Jeesuse ülestõusmine on garantiiks, et Ta ihu järgneb
Talle ülestõusmises. Jeesuse ihu ülestõusmine on ka näide meie ülestõusmisest. Paulus ütleb
Fl 3:20,21:“ Aga meie kodupaik asub taevas...“ Need meist, kes on uuesti sündinud,
pühendunud Jeesusele, elame maa peal, oleme siin mingi riigi kodanikud, kuid me tõeline
kodakondsus on taevas. Kui oled mingi riigi kodanik, peab sul olema pass. Nii et meil on
pass- Jeesuse veri. „Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat- Issandat
Jeesust Kristust...“ Märkate, tõelise kristlase tunnus on see, et me innukalt ootame Päästjat.
„...kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel, millega ta
suudab ka alistada enesele kõik.“ Võib-olla te ei mõista seda, kuid elame alanduse ihus. Meid
alandati patu pärast. Kuid Jeesus muudab selle ihu oma aulise ihu sarnaseks. Kas pole põnev.
See ihu muudetakse. Hiljem vaatame seda lähemalt, kuid toon välja ühe tähtsa fakti. 1
Johannese 3:2,3:“ Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud avalikuks, kes
me ükskord oleme..“ Me ei tea veel, millise ihu me saame. „Me teame, et kui tema saab
avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda, nii nagu ta on.“ Kui Ta saab
avalikuks, siis näeme Teda- me ihud muudetakse Tema ihu sarnaseks. Vaata järgmist salmiväga oluline:“ Igaüks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast, just nagu tema on
puhas.“ Võid öelda, et ootad ülestõusmist ja pole minu asi sinuga vaielda, kuid kui tõesti
ootad, siis sa teed midagi- sa puhastad end. Mis on puhtuse standard? Jeesus. Just nagu Tema
on puhas. Kui ütled mulle, et ootad ülestõusmist, kuid ma ei näe mingit tõestust, et end
puhastad, et püüad end pühamaks teha, arvan, et petad iseennast. Tegelikult sa ei oota, sa
lihtsalt kasutad religioosset kõnepruuki. See on tunnus igaühele, kes tõeliselt ootab seda
vahetust alanduse ihust aulisesse ihusse. Loen veelkord:“ Igaüks, kellel on selline lootus tema
peale, puhastab ennast, just nagu tema on puhas.“ On sul see tunnus? On seda näha su elus, et
sa tõesti ootad Jeesuse tagasitulekut? Meie ihu saab oleme nagu Tema oma. Näeme
evangeeliumites, et Teda ei piiranud aeg ega ruum. Ta võis taevasse tõusta ja jälle alla tulla.
Ta võis lukustatud majja siseneda, võis ilmuda ühele ühtmoodi, teisele teistsugusena. Tal oli
n.ö paindlik keha. Usun, et meil saab olema sarnane ihu. Inimesed küsivad, et milline see ihu
saab olema. Paulus puudutab seda küsimust 1 Korintlastele 15:35-38:“ Nüüd aga küsib mõni:“
Kuidas siis surnud üles äratatakse? Millise ihuga nad tulevad?“ „Rumal..“ Paulus ütleb seda,
mitte mina. „See, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui ta ei sure.“ Siis ta jätkab seemne näitega.
„Ja see, mida sa külvad- sa ei külva seda ihu, mis peab tõusma, vaid palja iva, olgu see siis
nisu või mingi muu vili. Aga Jumal annab talle ihu, nõnda nagu ta on tahtnud ning igale
seemnele tema eriomase ihu.“ Siin on kaks asja seotud- järjepidevus ja muutus. Kui külvad
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õunaseemne maasse, ei saa sa apelsini. Seemne olemus määrab ära elu olemuse, mis sellest
seemnest tuleb. Nii et on järjepidevus, kuid on ka muutus. Õunapuu, mis õunaseemnest
kasvab, ei ole väga seemne moodi. Nii et on järjepidevus, sa jääd samaks, kuid toimub tohutu
üleloomulik muutus. Mis sa külvad, otsustab selle, mis kasvab, kuid siiski see, mis sellest
kasvab, on täiesti erinev sellest, mis külvati. Meie ihu maetakse seemnena matustel. Sama ihu
tuleb esile, kuid täiesti teistsugune ihu. Jeesus rõhutas väga, et kui Ta surnuist tõusis, siis oli
see sama ihu, mis risti löödi. Luuka 24, jüngrid kartsid väga, kui Ta esimest korda ilmus. Nad
ei suutnud uskuda, mis oli juhtunud. Kuid Jeesus ütles neile Lk 24:38-39 pärast ülestõusmist:“
Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu
käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise!“ Oma kätes ja jalgades näitas Ta tõestust ristilöömisest.
Ta tahtis väga selgelt näidata, et see oli sama ihu, kuid muudetud. Johannese 20:19 on veel
üks ülestähendus Jeesuse ülestõusmisest:“ ...Jeesus jäi seisma nende (jüngrite) keskele ja ütles
neile:“ Rahu teile!“ See on tavapärane Lähis-Ida tervitus. „Kui ta seda öelnud oli, näitas ta
neile oma käsi ja külge...“ Miks Ta seda tegi? Et näidata, et see oli sama ihu, mis risti löödi.
„Aga Toomas (üks jüngritest)...ei olnud nendega (teiste jüngritega), kui Jeesus tuli. Teise
jüngrid ütlesid nüüd talle:“ Me oleme näinud Issandat.“ Aga tema ütles neile:“ Ma ei usu enne
kui näen ta käsi ja külge ja panen oma käe ta küljesse.“ Nädal hiljem ilmus Ta jälle,
Johannese 20:27 ütles Ta Toomasele:“ Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma
käsi ja pista mu külje sisse..“ Teisisõnu, haav oli endiselt selline, et Toomas võis oma käe
sellesse pista. See on väga oluline- kui sina üles tõused, siis sa ei saa uut ihu, saad teistsuguse
ihu, kuid see on sama ihu, aga muudetud. Paulus räägib viiest konkreetsest muutusest, mis
toimuvad me ülestõusnud ihus. Ta räägib neist 1 Kr 15:42-44, 52-53:“ Nõnda on ka surnute
ülestõusmine: kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles...“ Kaduvuse all mõeldakse
kõdunemist, kõik, mis kõduneb, on kaduv. „..autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles,
nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles, maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles.
Kui juba on olemas maine ihu, siis on olemas ka vaimne ihu.“ Seda on raske mõista. Kahjuks
ka tõlge ei aita väga. Siin on probleem inglise keelse tõlkega ja igal versioonil paistab olevat
sama probleem. Kreekakeelne sõna on „psuchekos“, mis tuleneb sõnast „hing-psuche“.
Sellele on vaid üks sobilik tõlge: hingeline. Hingeline ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse
üles. Seal näeme erinevust vaimu ja hinge vahel. Mõnedes keeltes, näiteks rootsi keeles
kasutatakse sõna „hingeline“, ka taani keeles. Ka inglise keeles peaks olema seal „hingeline“,
et õigesti edasi anda, mis Piibel õpetab. Näiteks 1 Kr 2 ütleb Paulus, et maine (hingeline)
inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust. Kõik tõlked ütlevad aga: loomulik,
lihalik jne inimene. See kõik hägustab väga olulist erinevust hingelise ja vaimse vahel. Seega
hingeline ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Kui paluksid mul selgitada, siis arvan, et
ei suudaks. Tean, mis siin öeldakse, kuid pakun välja, et me praeguses ihus teeb hing otsuseid.
Kui tahan minna uksest välja, ütleb mu hing, et lähme välja ja mu jalad kuuletuvad. Seega me
vaim sõltub hingest. Mäletate, mis Taavet ütles oma hingele:“Mu hing, kiida Issandat! Hakka
juba pihta!“ Vaim tahtis Issandat kiita, kuid hing venitas vastusega. Peame oma hinge üles
õhutama oma vaimust õigetele tegudele. Teame, et peaksime Issandat kiitma, kuid me hing on
laisk. See vastus ei pruugi sind rahuldada, kuid see on parim, mis oskan öelda. Kui ihu üles
äratatakse, on see vaimne ihu, teisisõnu, vaim juhib ihu otse. Kuidas? Seda ma ei tea.
Vaatame ka 1 Kr 15:52-53:“ Äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun
hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, ning meid muudetakse. Sest see kaduv peab
riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega.“ Kaduv on see, mis kõduneb,
surelik see, mis sureb. Kui panna need kaks salmi kokku, näeme viite muutust oma ihus: 1.
Kaduvast kadumatusse- kõdunevast mittekõdunevaks; 2. Surelikust surematuks- enne oli
surev, enam mitte; 3. Autusest ausse- iga ihu, mis maetakse, on tegelikult üks haletsusväärne
asi, nii me lahkume. Kui tõuseme aga üles, siis tõuseme auga; 4. Nõrkuses külvatakse, väes
äratatakse üles; 5. Külvatakse hingeline ihu, lõigatakse vaimne ihu. Jeesuse ülestõusmine on
63

kristliku õpetuse põhiosa, me ei saa seda kõrvale heita ja end siiski kristlaseks kutsuda. 1 Kr
15:14 ütleb Paulus:“ Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus
on tühine ja tühine on ka teie usk.“ Salm 17:“ Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie
usk tühine, siis te olete alles oma pattudes.“ Meie pattude andestus on täielikult seotud
Jeesuse ülestõusmisega- kui Jeesus pole üles tõusnud, siis evangeelium on vale, me usk on
tühine ja oleme endiselt oma pattudes. On mitmeid väljapaistvaid teolooge jt, kes on eitanud
Jeesuse ihu ülestõusmise reaalsust. Nad on endiselt oma pattudes, nad pole päästetud. Ei ole
võimalik olla päästetud, kui sa ei usu Jeesuse füüsilisse ülestõusmisse. Vaatame nüüd Jeesuse
ülestõusmise tõestust. Millist tõestusmaterjali antakse meile Jeesuse ülestõusmisest Piiblis.
Huvitav on see, et peamine tõestus ei ole pealtnägijate tunnistus, vaid Pühakirja tõestus. See
on tähtsam kui inimtunnistajad. Vaatame Vana Testamendi kohti, mis kuulutavad ette Jeesuse
ülestõusmist. See on väga huvitav teema ja kahju, et meil rohkem aega pole. Vaatame 1
Peetruse 1:10-12:“ Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on
ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest
ajast andis teateid nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile
järgnevat kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik
see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile.. on toonud rõõmusõnumeid..“ Vana
Testamendi prohvetitel oli tõsiselt raske valik, ei tea, kas mõistad seda, see on hämmastav.
Peetrus ütleb, et Kristuse vaim oli neis, Messia vaim, selle inspiratsioonil rääkisid nad
esimeses isikus asjadest, mis juhtuvad Jeesusega ja mitte nende endaga. See pidi raske olema,
ei tea, kas oled kunagi end nende prohvetite olukorda pannud. Nad rääkisid hämmastavaid
asju enda kohta, mis iialgi ei juhtunud. Toon mõned näited: Psalm 22:17, seda kutsutakse
messiaanlikuks psalmiks, s.o Messia ilmutuse avaldamine. Ps 22:17, Taavet räägib esimeses
isikus:“ Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber; nad purevad mu käsi
ja jalgu (ing-läbi torgatud).“ See ei juhtunud Taavetiga. Kuidas Ta tundis end, kui neid sõnu
rääkis? Pole aimugi. Kuid teda inspireeris Kristuse vaim, kes oli ta sees. Seega rääkis ta
esimeses isikus asjadest, mis juhtuvad Messiaga, kuid mitte ta endaga. Jesaja 50, on palju teisi
näiteid, toon lihtsalt paar selgemat. Js 50:6:“ Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes
katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest.“ See ei juhtunud Jesaja elus,
kuid toimus Jeesuse elus, kuid on kirjutatud esimeses isikus. Kas mõistate? See oli Messia
vaim nende sees, Püha Vaimu läbi, kes kuulutas ette, mis hakkab juhtuma Messiaga, mitte
nende endaga. Pole ime, et nad otsisid, mis ajast nad räägivad. Imetlen nende meeste usku, et
nad suutsid seda vastu võtta. Tänan Jumalat nende eest, sest see on esimene kinnitus Kristuse
ülestõusmisest, mida Pühakirjas ette kuulutatakse. Psalm 16, seda tsiteerib ka Peetrus
nelipühapäeval, meil on erakordne pilt Jeesuse surmast ja ülestõusmisest. Psalm 16:8:“ Ma
pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool.“ See võis ka
Taaveti kohta käia, kuid ka Messia kohta. Mõned asjad, mida nad ütlevad, käivad nende enda
kohta, siis aga liiguvad edasi asjade juurde, mis nende endaga ei juhtu. Ta jätkab:“ Sellepärast
rõõmutseb mu süda ja mu hing (ing-au) ilutseb.“ Kui vaatad Ap 2, näed, mis „su au“
tähendab, sest Peetrus ütleb, et ta keel rõõmutseb. Olen seda varem maininud- su keel on su
au, sest see on kehaosa, mis pandi su suhu, et saaksid Jumalat austada. Edasi:“ Sellepärast
rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada.“ Et kuigi mind
maetakse, on mul ülestõusmise lootus. „Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte..“ See
näitab, et Ta hing läks surmavalda. „...ega lase oma vagal näha kõdunemist.“ Ta ihu ei
kogenud iialgi kõdunemist, kuigi Ta oli mõnda aega hauas, kuna Ta polnud pattu teinud ja
patt on see, mis viib ihu kõdunemisele. Salm 11:“ Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu
on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks.“ See täitus siis, kui
Jeesus äratati üles ja pöördus tagasi Isa juurde ja seal oli rõõmu täius. Veel üks koht, Psalm
71:20,21. See on erakordne psalm, siin ei öelda, kes on autor. Võid ise seda uurida. Ta
pöördub Jumala poole ja ütleb:“ Sina, kes mind oled lasknud näha palju kitsikusi ja õnnetusi,
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teed mind jälle elavaks ja tõmbad mind jälle üles maa sügavustest.“ See ei juhtunud ühegi
psalmikirjutajaga. „Kasvata mu suurust ja pöördu jälle mind trööstima!“ See viitab vaid
Jeesusele: Ta maeti, äratati uuesti ellu ja Ta suurust kasvatati. Ta sai nime üle iga nime. See ei
juhtunud psalmikirjutajaga, vaid Jeesusega. See on Messia vaim nende sees, mis kuulutas asju
ette. Kui mõtiskled selle üle, siis näed, et see on võimsaim tunnistus Jeesuse ülestõusmise
tõelisusest. On veel üks huvitav koht. Paulus ütleb 1 Korintlastele, et evangeelium koosneb
kolmest faktist, vaatasime neid: Jeesus suri vastavalt Pühakirjale, Ta maeti ja äratati üles
vastavalt Pühakirjale. Oled sa kunagi endalt küsinud, mis kirjakoht ütleb, et Ta äratatakse
kolmandal päeval. Olen vaid ühe leidnud ja see on ülimalt huvitav, see läheb kontekstist
kaugele edasi. Hoosea 6:1,2:“ Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja
tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! Tema teeb meid elavaks kahe
päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees.“ See on väga
selge ettekuulutus ülestõusmisest kolmandal päeval. Huvitav on see, et siin ei räägita „temast“
ainsuses, vaid „meist“ mitmuses. See on ilmutus. Efeslastele 2 näeme, kuidas Paulus seda
rakendab. Prohveteering ei ennusta lihtsalt tulevikusündmusi, vaid teeb seda viisil, et näidata
nende tõelist tähtsust- see tõlgitseb neid. See on ideaalne näide: Efeslastele 2:4, seda öeldakse
kõigi tõeliste usklike kohta:“ Aga Jumal, kes on rikas halastusest, on meid koos Kristusega
teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi olime
surnud üleastumistes..“ Imeline. Mida Ta tegi? 3 asja: Ta tegi meid koos Kristusega elavaksarmu läbi olete päästetud; äratas meid üles ja asetas meid taevasesse olukorda. Kõik see on
minevikuvormis. Kuna samastume Jeesusega, siis tehakse meid elavaks, äratatakse üles ja...
ära peatu siin, meid asetatakse troonile- see on me saatus. Paulus ei räägi sellest
tulevikuvormis. Tegelikult ütleb ta, et võid valitseda koos Jeesusega praegu. See on Hoosea
6:1,2 ettekuulutuse täitumine. Näete, kui imeliselt Pühakiri end ise tõlgitseb. Siis mainib
Paulus rida inimestest tunnistajaid, kes pole tähtsusetud, kuid vähem tähtsad. Vaatame
hetkeks 1 Korintlastele 15:4-8:“ Ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval...ja et ta näitas
Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui
viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned on aga läinud magama...“ See
näitab, et nad olid päris noored, kui Teda nägid. „Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel
kõigile apostlitele. Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule.“ See on
nimekiri inimestest, kes nägid Jeesust ülestõusnuna. Juudi seaduste kohaselt piisas kahe
usaldusväärse mehe tunnistusest, et sätestada midagi seaduses. Jumal on andnud palju enam
kui kaks tunnistust Jeesuse ülestõusmise kohta. Nüüd räägime ülestõusmise tähtsusest- seda
on võimatu üle tähtsustada. See on otsustav fakt universumi ajaloos- kogu universum, mitte
vaid inimkonna ajalugu, keerleb Jeesuse ülestõusmise ümber. Kõigepealt oli see Jeesuse
õigeksmõistmine Jumala poolt. Mäletate kahte kohust, mis Ta surma mõistsid: ilmalik Rooma
kohus ja religioosne Juudi kohus. Kui Ta maeti, siis oli Ta selle hukkamõistu all. Kui Ta aga
üles tõusis, mõistis Jumal oma Poja õigeks. See on kirjas Roomlastele 1:3,4:“ Oma Pojast- kes
liha poolest on sündinud Taaveti soost, ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist
ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes...“ Pühaduse Vaim- juudi termin Püha Vaimu kohta,
kuna heebrea keeles on Püha Vaim pühaduse Vaim. Mõned tõlgid ei mõista, et Paulus kirjutas
kreeka, kuid mõtles heebrea keeles. „Määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks
väes..“ Kui Jeesus hauast üles tõusis, ütles Jumal, et Ta pööras ringi need ebaõiglased
otsused:“ Olen oma Poja õigeks mõistnud, Ta ei teinud kunagi pattu, Temas pole mingit
põhjust surmaks, oma Püha Vaimu läbi äratasin Ta üles.“ Jeesuse ülestõusmine on meie
õigeksmõistmise aluseks. Kui Teda poleks üles äratatud, oleksime endiselt oma pattudes.
Paulus ütleb Rm 4:25:“ Kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie
õigekssaamise pärast.“ Kui Teda poleks üles äratatud, poleks meid saanud õigeks mõista,
oleksime endiselt pattudes. Roomlastele 10:9,10 ütleb Ta pääste kohta:“ Kui sa oma suuga
tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis
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sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.“ Kui sa
ei usu, et Jumal äratas Jeesuse surnuist, pole sul võimalik päästetud saada. See on vajalik
päästeks. Kahjuks on hulgaliselt kristlasi, kes ei usu füüsilisse ülestõusmisse, keegi neist ei
saa tunda pattude andekssaamise rahu ja rõõmu, mis tahes amet neil ka kirikus pole. Seejärel
ülestõusmine on garantii Kristuse väest, et Ta meid päästab. Heebrealastele 7:25 ütleb:“ Just
seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks,
et nende eest paluda.“ Kui Jeesus on veel hauas, kuidas saaks Ta meid päästa? Kuna Ta on
aga Jumala paremal käel, lepitus me pattude eest, kogu meelevald on antud Talle, on Ta
võimeline meid päästma. Mulle meeldib see väljend, keegi ütles: sügavaimast kaugemani.
Jeesuse päästev vägi on piiritu. Tal on kogu vägi. Järgmine on ka väga tähtis- ülestõusmine on
me lunastuse lõpuleviimine. Meie lõplik siht ei ole taevas. Imetore, et saame sinna minna,
kuid see on vaid vahepeatus, kuigi me vaim on taevas, kõduneb me ihu ikka hauas. See pole
täielik pääste, Jeesus suri kogu inimese eest- Ta pääste hõlmab vaimu, hinge ja ihu. Ja pääste
ei ole täielik, kuni toimub ülestõusmine. Paulus rääkis väga selgelt sellest Filiplastele 3:10. Ta
ütleb, et kogu ta elu siht ja eesmärk on järgmine:“ Ma püüan ära tunda teda ja tema
ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi
jõuaksin ülestõusmisele surnuist.“ Ta ei muretsenud taevasse saamise pärast, tema eesmärk oli
saavutada surnuist ülestõusmine. Tänu Jumalale, et surres läheb vaim taevasse, kuid see pole
täielik lunastus, sest meie ihud on lunastamata. Paulus tõstis oma silmad ülestõusmisele. Ta
jätkab järgmises salmis:“ Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma
püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva
endast , et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga ja
sirutun eesoleva poole, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna
poole Kristuses Jeesuses.“ Paulus oli ülimalt kindel, ta ütles, et ta pole seda veel kätte saanud,
sel ajal kui seda rääkis. Ta ütles:“ Ühte ma teen, pressin edasi eesmärgi suunas.“ Roomlastele
8:23 ütleb sama, teisisõnu pääste pole täielik, kuni oleme üles tõusnud. Rm 8:22-23:“...kogu
loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on
Vaimu esmaand, ka me ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust.“
Küsiksin, kas see käib sinu kohta? Kas sa ägad iseeneses? Kas sa ootad innukalt? Mis õigus
meil on, et Jumal peaks meiega mingil madalamal tasemel tegelema? Püha Vaimuga ristimine
ei antud selleks, et oleks lõbus, see on antud meile ettevalmistuseks sellele, mis ootab
tulevikus. Järgmiseks on ülestõusmine me ühtsuse lõpuleviimine Jeesusega. 1
Tessalooniklaste 4:17:“ Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos
nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu...“ Kreeka keeles on kaks sõna „õhu“ kohta: üks
kirjeldab kõrgemat hõredamat õhku, teine maapinna-lähedasemat. Siin mõeldakse madalamat
õhku. Seega me ei lähe maast väga kaugele Issandale vastu. „...kes me oleme üle jäänud
elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla
koos Issandaga.“ Pärast seda ei ole enam lahusolekut, oleme alati koos Issandaga ja alati
üksteisega. Lõpuks, ja pean kiirustama, ülestõusmine toimub kolmes osas. 1 Korintlastele
15:22:“ Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks
Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras..“ Kolm erinevat osa:“..uudseviljana Kristus, pärast
seda Kristuse omad tema taastulekul; ja siis tuleb lõpp..“ Kõigi surnute lõplik ülestõusmine.
Kellele Jeesus järele tuleb? Neile, kes on Kristuse omad. Ta pole varas, Ta ei võta midagi ega
kedagi, kes Talle ei kuulu. Kas kuulud tõesti Talle? Tähtis küsimus. Neile tuleb Ta järele.
Viimne kohtupäev.
Kui räägime kohtumõistmisest, peame mõistma, et on kaks peamist viisi, kuidas Jumal
inimeste üle kohut mõistab. Esimene on minevikust pärinev kohtumõistmine ja teine, millest
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ka täna räägime, igavikuline kohtumõistmine. See kohus, mille ees seisame, kui lahkume ajast
igavikku. On tähtis eristada neid kahte tüüpi kohtumõistmisi, muidu võime sattuda segadusse
ja väited võivad näida vastuolus. Esimest tüüpi Jumala kohtumõistmine on n.ö minevikust,
sellega kaasnes kas õnnistus või karistus järgnevatele põlvedele vastavalt sellele, kuidas
esimene põlvkond Jumalaga käis. 2 Moosese 20:4-6 on meil ehe näide Jumala ajaloolisest
kohtumõistmisest, see on osa kümnest käsust, Jumal ütleb:“ Sa ei tohi enesele teha kuju ega
mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis
on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal,
olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni
neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu
käske peavad!“ Näeme siin, et ebajumalate kummardamise patt- suurim patt toob endaga
kaasa karistuse, mis kandub edasi järgnevale kolmele või neljale põlvele. See on mineviku
kohtumõistmine. On mitmeid näiteid, kus see on sündinud Iisraeli ja teiste maade ajaloos, kes
on teeninud ebajumalaid. Jeremija 32 tegeleb ka Jeremija mineviku kohtumõistmisega. Jr
32:18:“ Kes osutad heldust tuhandeile, aga tasud vanemate süü nende laste sülle pärast neid;
sina oled suur, vägev Jumal, kelle nimi on vägede Issand.“ Jeremija ütleb samuti, et Jumal
tasub isade süü järgnevatele põlvedele. See on jällegi mineviku kohtumõistmine. See kehtib
samuti ka õnnistuse kohta õigetele. Psalmid 103:17-18 ütleb Taavet:“ Aga Issanda heldus on
igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele, neile, kes
peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi.“ Siin on Jumala
tõotus õnnistusele ja õigsusele laste lastele- järgnevatele põlvkondadele. See, kuidas meie
käitume ja Jumalaga suhtleme, ei mõjuta vaid meid, vaid ka järgnevaid põlvkondi. See on
ülimalt tähtis mõte, mida peaksime meeles pidama. Oleme teatud mõttes vastutavad
järgnevate põlvede kas siis õnnistuse või kannatuste eest. See on ilmne tõsiasi kogemustest,
näiteks alkohoolikutest vanemate laps alustab, nagu ameeriklased ütlevad, juba 2:0 seisuga
tema kahjuks. See pole tema süü, kuid Jumala kohus nende vanemate peal kandub loomulikku
teed pidi järgnevatele põlvedele. Pean aga lisama, et on teistmoodi Jumala kohtumõistmist,
mida heebrealaste kirja autor kutsub igaveseks kohtuks. See on kohtumõistmine, mis mõjutab
me saatust igavikus. Seal on kohtumõistmise põhimõtted täiesti teistsugused. Need annab
Jumal edasi Hesekieli 18:1-4, Hesekiel räägib:“ Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:“ Mis teil
on mõttes, kui lausute seda kõnekäändu Iisraeli maa kohta, öeldes:“ Isad sõid tooreid
viinamarju, aga laste hambad on hellad?“ See tähendab, et lapsed kannatavad isade pattude
pärast. „Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei tohi teil enam olla selle kõnekäänu
lausujat Iisraelis. Vaata, kõik hinged on minu päralt: nagu isa hing, nõnda poja hing- need on
minu. Hing, kes teeb pattu, peab surema!“ Me ei räägi enam mineviku kohtumõistmisest, vaid
kohtust üle iga üksiku hinge, kui ta lahkub ajast igavikku. Seal vastutab iga hing ainult
omaenda elu eest. Hing, kes teeb pattu, peab surema. Seda korratakse veel Hs 18:20, Jumal on
siin veelgi konkreetsem:“ Hing, kes teeb pattu, peab surema! Poeg ei kanna isa süüd ja isa ei
kanna poja süüd: õige peale tulgu tema õigus ja õele peale tema õelus!“ Kui lahkume ajast
igavikku ei mõisteta me üle enam kohut vastavalt oma vanemate pattudele või õnnistustele.
Vastame Jumalale isiklikult vaid selle eest, mis meie elus tegime. Õige peale tulgu tema õigus
ja õela peale tema õelus. Kogujas ütleb, et puu jääb oma langemise paika. See, mis olukorras
oled, kui sured, see otsustab su olukorra igavikus. See on igavene kohus. Väga tõsine mõte.
Nüüd vaatame Jumala kohtumõistmise viite põhimõtet, mis on kirjas Roomlastele 2: Rm 2:2:“
Ent me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle, kes niisuguseid asju teevad.“ See
on esimene põhimõte- Jumala kohus põhineb tõsielu faktidel, mitte kuuldustel. Kui Issand
tahtis tõde teada saada Soodoma ja Gomorra olukorra kohta, Ta kuulis kohutavaid teateid
inglitelt ja teistelt, aga Ta ütles Aabrahamile, et tuleb ise alla ja vaatab. See liigutab mind,
Jumal ei mõista kohut kuulduste järgi, Ta mõistab kohut tõe järgi. Teine Jumala kohtu
põhimõte on Rm 2:6:“ Kes tasub igaühele tema tegude järgi.“ Me üle mõistetakse kohut
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vastavalt me tegudele- see on üks keskne põhimõte, mis esineb läbi kogu Piibli. See käib nii
usklike kui ka uskmatute kohta. 1 Peetruse 1:17 avaldab Peetrus selle põhimõtte ja rakendab
seda just usklike kohta, 1 Pt 1:17, see räägib usklikele:“ Kui te hüüate Isaks teda, kes mõistab
erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalisepõlv...“ See on asi,
millest enamikes kirikutes avalikult palju ei räägita, kuid Peetrus ütleb usklikele: Pidage
meeles, te üle mõistetakse kohut vastavalt te tegudele. Elage austavat, jumalakartlikku elu.
Ärge olge rutakad, uhked, häbematud, sest kõige eest, mida ütlete või teete, peate ühel päeval
Jumalale vastust andma. Seda öeldakse usklikele, mitte uskmatutele. Ilmutuse 20:12 öeldakse,
et kõik inimesed, kelle üle mõistetakse kohut viimsel kohtul, tehakse seda vastavalt sellele,
mis on raamatutes kirjas. Jumal peab iga elu kohta raamatut. Mõistate, et Uue Testamendi ajal
polnud raamatud sellised, need olid kokku keritud raamaturullid. Arvan, et see on palju
selgem näide. Kaldun arvama, et kohtumõistmisel- see on vaid mu arvamus, et igaühele
näidatakse nagu filmilinti, mis esitab me silme ette kogu me elu. Selline sõnum siis 1
Peetrusest. Pöörame tagasi Rm 2, järgmine Jumala kohtu põhimõte on kirjas Roomlastele
2:11, selgitan kohe, mis ma selle all mõtlen. See ütleb:“ Jumala juures pole erapoolikust.“
Kõik kaasaaegsed tõlked ütlevad nii, sest see on kaasaaegne väljend. Vahel esitan küsimuse:“
Kas on tegelikult võimalik tõlkida Piiblit kaasaaegsesse keelde lisamata kaasaaegset
mõtteviisi. Sest keelepruuk, mida kasutame, väljendab suuresti me mõtteviisi. Old King James
piiblitõlge (ing) ütleb:“ Ei ole inimeste austamist.“ See on palju täpsem, sest erapoolikus võib
olla igasuguse inimese suhtes. Võid võtta mõne tähtsusetu inimese ja olla erapoolik ta suhtesta on nõrk, tahad teha kõik ta jaoks. Kuid inimeste austamine tähendab, et meid ei liiguta, kes
inimesed oma loomulikus elus on- nt kindral, president, piiskop, kuid Jumal ei kohtle teda
eriliselt, vaid samamoodi, kui kõiki teisi. Seda tähendabki see:“ Ei ole inimeste austamist“,
eriti suunatud just tähtsatel positsioonidel inimestele maailmas. Neljas Jumala
kohtumõistmise põhimõte on vastavalt valguse mõõdule. Paulus ütleb Rm 2:12:“Kes teevad
pattu Seaduseta, need ka hukkuvad Seaduseta, kes teevad pattu Seaduse all, neile mõistetakse
kohut Seaduse järgi.“ Kui sul on Seadus, siis selle järgi, kui mitte, siis ei mõisteta selle järgi,
kuid siiski vastavalt sellele, mis oled teinud. Seda põhimõtet näitab Jeesus Matteuse 11, kui
Ta räägib oma aja tähtsamatele linnadele, kes ei olnud vastu võtnud Ta õpetust. Mt 11:20-24:“
Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid
tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud:“ Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest
kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud,
küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile: Tüürosel
ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil!“ Miks? Sest Tüürosel ja Siidonil oli vähem
valgust. Betsaidal ja Korasinil oli olnud suurim valgus ja nende üle mõistetakse kohut kõige
karmimalt. Minu ja sinu üle mõistetakse kohut vastavalt valgusele, mis meil käes. Üldiselt on
ingliskeelsete maade inimestel rohkem valgust saadaval, kui ühelgi eelneval põlvkonnal
ajaloos. Meil on tohutus kogustes Piibleid, raamatuid, kassette, jutlustajaid- me üle
mõistetakse kohut vastavalt valgusele, mis meile kättesaadav on. Peame seda meeles- Jumala
kohtu määr selle põlvkonna üle saab olema kõige karmim, sest meil on olnud kõige rohkem
valgust. Jeesus jätkab:“ Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei,
sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis
sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile:“ Soodomal on kohtupäeval hõlpsam
põli kui sinul!“ Kohut mõistetakse vastavalt valgusele- mida rohkem valgust meil on, seda
karmim on kohus me üle. Mainisin seda varem, kuid ütlen teile ja ka iseendale, et tõenäoliselt
pole varem olnud põlvkonda kristlasi, kel on olnud nii palju valgust käes kui meil praegu. Pea
see meeles- see saab kohtumõistmise määraks me üle. Lõpuks viies Jumala kohtumõistmise
põhimõte, Roomlastele 2:16:“ Nii see ilmneb päeval, mil minu evangeeliumi järgi Jumal
Jeesuse Kristuse läbi mõistab kohut inimeste saladuste üle.“ Jumal ei mõista kohut vaid me
avalike tegude üle, vaid ka me salajaste sisemiste mõtete, motiivide ja suhtumiste üle. Usun,
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et võin öelda, et Jumalale lähevad väga korda me motiivid. Kaks inimest võivad teha väliselt
sama teo, kuid nende motiivid võivad olla täiesti erinevad. Kui Jumal nende üle kohut
mõistab, arvestab Ta ka nende motiive. Nüüd vaatame kohtumõistmise stseene. Saab olema
neli peamist üksteisele järgnevat kohtumõistmise stseeni. Esimene on Kristuse kohtujärje ees.
Kreekakeelne sõna „bema“ tähendab trooni, millel Rooma ametnik istus ja kohut mõistis.
Pontius Pilatus istus „bemal“, kui ta Jeesuse üle kohut mõistis. See kohus on ainult kristlaste,
usklike üle. Vaatame veelkord 1 Peetruse 1:17, tunnen Jumala juhtimist seda salmi veelkord
lugeda, 1 Pt 1:17:“ Kui te hüüate Isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe tegude
järgi, siis elage kartuses oma majalisepõlv...“ See on kirjutatud meile. Meie hüüame Isa poole.
Lisaks 1 Peetruse 4:17 ütleb:“ Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast; aga kui
esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi.“ Kust
algab kohtumõistmine? Alati Jumala kojast- inimestest, kel on kõige rohkem tõde. Kui
kohtumõistmine algab, toimub see kõigepealt kristlaste üle. Neil on eraldi kohtumõistmine.
Roomlastele 14:10-12:“ Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa
paned oma venda halvaks? Kõik me (kristlased) ju astume Jumala kohtujärje (bema) ette,
nagu on kirjutatud:“ Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel
annab tunnustust Jumalale.“ Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma.“
On ainult üks isik, kelle kohta pead vastust andma- iseenda kohta. Sa ei pea vastust andma
minu ega oma pastori kohta. Raiskad palju aega mõistes kohut teiste üle, peaksid hoopis enda
üle kohut mõistma. Ainus inimene, kelle kohta pead vastust andma, oled sina ise. Seda pead
sa tegema. Paulus ütleb, et igaüks meist peab enda kohta Jumalale aru andma. Igaüks meistkristlastest. 2 Korintlastele 5:10 pöördub ta sama teema juurde:“...me kõik (kristlased) peame
saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud,
head või halba.“ Peame kõik ilmuma, kreeka keeles-peame kõik avalikuks saama. Ei ole
mingeid saladusi, kõik on täielikult paljastatud, miski ei jää varjatuks. Oleme Kristuse
kohtujärje ees ja saame igaüks kätte, vastavalt sellele, kuidas ihus olles oleme elanud. Selles
kohtumõistmises on viis erinevat tunnust, nimetan need kiiresti: see on individuaalne, igaüks
vastutab iseenda eest; see on asjade eest, mida ihus olles tegime, see, kuidas elasime- selleks
on vaid kaks kategooriat, halb või hea. 1 Jh 5:17 ütleb, et kõik ülekohus on patt, kõik, mis
pole õige, on patune. See kolmas kategooria on hiilinud inimeste mõtteviisi ja petab nii
paljusid- ei ole mingit halli ala. Järgmine põhimõte: see ei ole hukkamõistmine, see on
ülitähtis. Me üle mõistetakse kohut, meid ei mõisteta hukka, kui oleme tõelised, siirad
Jeesusesse uskujad. Kohtumõistmise põhimõte on teenimise hindamiseks. Annan teile kolm
kirjakohta, mis lohutavad teid võib-olla, mõned teist paistavad väga murelikud, mis pole
sugugi halb asi. Johannese 3:18:“Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut (ei mõisteta
hukka-ing) ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud.“ Kui oleme tõelised usklikud,
mõistetakse me üle kohut, kuid mitte hukka. Johannese 5:24 ütleb:“ Tõesti, tõesti ma ütlen
teile..“ See on kõige rõhutatum viis, kuidas Jeesus rääkis. „...tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb
minu sõna, ja usub seda, kes minu on saatnud, sel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla
(hukkamõistmise alla-ing), vaid on läinud surmast ellu.“ Lõpuks Roomlastele 8:1:“ Nii ei ole
nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.“ Me ei räägi
hukkamõistmisest, räägime kohtumõistmisest, mis hindab su teenimist, mida oma elu jooksul
oled Jeesusele teinud. Kõige selgemini on see kirjas 1 Korintlastele 3:11, Paulus räägib
koguduse ehitamisest:“ ...teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas- see
on Jeesus Kristus. „Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest,
puudest, heintest või õlgedest- kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle
teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi
töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab
kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule.“ See on kristlaste kohtumõistmise peamine osa.
Kõigepealt peame olema rajatud Kristuse alusele- teist alust pole. Siis peame määrama, mis
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on me teenimise väärtus, mida oleme teinud. Asju, mida on lihtne hankida, pakutakse suurtes
kogustes: puid, heina ja õlgi, kuid need kõik põlevad ära. Asju, mis on väärtuslikud, ei saada
suurtes kogustes: kulda, hõbedat, kalliskive. Mõned hindavad vaid oma teenimise arvulist
suurust, kuid Jumal ei hinda seda nii. Tahan pakkuda mõned soovitused, kuidas võime
veenduda, et me teenimine jääb tules püsima. Tahan anda sulle kolm viisi, kuidas hinnata
omaenda teenimist. Kõigepealt, mis on su motiivid. Ainus motiiv, mida Jumal aktsepteerib,
on Jumalale auks. Palju, mida kogudustes tänapäeval tehakse, tehakse inimeste poolt neile
endale auks. See on mu isiklik tähelepanek, kuid arvan, et suurim probleem koguduses on
jutlustajate isiklikud ambitsioonid: suurim kogudus, kõige rohkem kontakte, suurimad imed.
Need kõik põlevad ära, sest motiivid on valed. 1 Korintlastele 10:31 ütleb Paulus:“...kas te
nüüd sööte või joote või teete midagi muud- tehke seda Jumala austamiseks!“ Meie
teenimisele on vaid üks sobilik ajend- Jumalale auks. Millegipärast tunnen Jumala soovi, et
teen siin pausi. Annan teile võimaluse mõelda, mis on sind motiveerinud teenimistöös Talle.
Paulus ütles, et peame uuendama oma meeled, Rm 12:1. Arvan, et uuendatud ja uuendamata
meelte vahe on selles: uuendamata meelega inimene mõtleb mingis olukorras:“ Kuidas see
mulle kasulik on?“ Uuendatud meel mõtleb, et kuidas Jumal au saaks. See on täielik motiivide
muutus. See käib ka abielu kohta. Usun, et paljud abielud on õnnetud, sest inimesed
lähenevad sellele uuendamata meelega. Mõlema suhtumine on: mis mina sellest kasu saan,
teeb see mind õnnelikuks.“ See on peaaegu kindel retsept õnnetule abielule. Õige motiiv onmida ma saan anda, mitte mida sellest saan. Kui kaks inimest saavad kokku eesmärgiga
üksteisele anda, on neil õnnelik ja edukas abielu. Kogu küsimus on motiivides. See on väga
tähtis. Teiseks, et su töö tules püsima jääks, peab see olema tehtud Jumala Sõna kuulekuses,
see on ainus sobilik alus. Matteuse 7 rääkis Jeesus kahest erinevat tüüpi inimesest: ühest, kes
ehitas liivale ja teisest, kes ehitas kaljule. Lõpus Ta ütles, Mt 7:21, need on Jeesuse
sõnad:“Mitte igaüks, kes mulle ütleb:“ Issand, Issand!“, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes
teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.“ Ainus sobilik motiiv on teha Jumala, Isa tahtmist. Siis
jätkab Jeesus ja mõned pahanduvad sellest:“ Paljud ütlevad mulle tol päeval:“ Issand, Issand,
kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel
teinud palju vägevaid tegusid?“ Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud,
minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!“ Jumala armu läbi olen ma välja ajanud palju
deemoneid, olen näinud mitmeid suuri imesid, olen korduvalt prohveteerinud. Tahan teile
öelda, mu taevalootus ei põhine mitte ühelgi neist asjadest. Kui keegi loodab sellele, on ta
ohus. On vaid üks põhitingimus taeva suhtes- teha Isa tahet, kes on taevas. Jeesus ütleb neile
imetegijatele:“ Minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad.“ Paljud neist on iseendale
seaduseks, teevad seda, mis pähe tuleb, võtavad seda, mis kätte saavad ja eiravad olulisi,
keskseid Jumala Sõna põhimõtteid. Kolmas tingimus on vägi, milles toimime. Roomlastele
15:18-19 ütleb Paulus:“Sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate
kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga, tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala
Vaimu väe läbi..“ Paulus ütleb, et miski pole mainimist väärt, kui vaid see, mida Püha Vaim
on teinud minu läbi. See on ainus vastuvõetav vägi teenimistöös- Püha Vaimu töö. Annan
need kolm tingimust, mille läbi jääb te töö püsima tules: 1. Sinu motiivid- Jumalale auks; 2.
Kas teed seda Jumala Sõna kuulekuses või teed oma asja ja oma reeglid? 3. Kas tegutsed Püha
Vaimu väes või enda lihalike võimete läbi? Vaatame kahte näidet kohtumõistmisest, kaks
tähendamissõna, mis Jeesus rääkis. Ma pole suutnud otsustada, kuidas neid käsitleda, kuid
arvan, et pean need ette lugema, võtab natuke aega. Esimene on tähendamissõna rahast,
„minast“-see tähendab mõõtühikut. See oli raha mõõtühik, see tähendamissõna on Luuka 19,
vanemas tõlkes kutsutakse seda tähendamissõna naeltest. „Mina“ on suhteliselt väike
rahasumma. Loeme Luuka 19:11-27:“ Aga neile, kes teda kuulasid, rääkis Jeesus veel ühe
tähendamissõna, sest ta oli Jeruusalemma lähedal ja nemad arvasid, et Jumala riik otsekohe
ilmsiks saab. Ta ütles siis:“ Üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada
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kuningriik ja siis pöörduda tagasi..“ Teisisõnu, ta läheb pikaks ajaks ära. „Ning ta kutsus
kümme oma sulastest ja andis neile kümme naela raha ja ütles neile:“ Kaubelge, kuni ma
tagasi tulen!“ Teisisõnu, teenige kasumit. „Aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud
talle järele ütlema:“ Meie ei taha, et tema meie üle kuningana valitseks.“ Ja see sündis, kui ta
tagasi tuli, olles saanud selle riigi, et ta käskis enese juurde kutsuda need sulased, kellele ta oli
raha andnud, et saada teada, kui palju kasu keegi kaubeldes oli saanud.“ Jumal pärib meilt
igaühelt aru me teenimise kohta. „Siis tuli esimene ja ütles:“ Isand, su nael on kümme naela
kasu toonud.“ Ja tema ütles sellele:“ Tubli, sa hea sulane! Et sa oled olnud ustav kõige
pisemas, seepärast olgu sul meelevald kümne linna üle.“ Me ustavusest selles elus teenimisel
sõltub me olukord igavikus, vastutus, mida saame kanda Jumalariigis.“ Ja teine tuli ja ütles:“
Isand, sinu nael on viis naela kasu toonud.“ Tema ütles sellelegi: “Ja sina ole viie linna üle!“
Kuid Ta ei öelnud:“ Tubli, sa ustav sulane!“- väiksem tunnustus.“ Ja veel teine tuli ja ütles:“
Isand, vaata, siin on sinu nael, mida ma olen alles hoidnud higirätikus, sest ma kartsin sind: sa
oled vali mees, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud, ja lõikad, mida sa ei ole külvanud.“
Tema ütles talle:“ Sinu enda suu läbi ma mõistan su süüdi, sa halb sulane! Eks sa teadnud, et
olen vali mees: võtan, mida ma ei ole paigale pannud ja lõikan, mida ma ei ole külvanud?
Mispärast sa ei ole siis andnud mu raha panka? Küll ma siis oleksin selle tagasi tulles kasuga
kätte nõudnud.“ Ja ta ütles juuresseisjaile:“ Võtke nael tema käest ära ja andke sellele, kellel
on kümme naela!“ Ja nemad ütlesid talle:“ Isand, tal on kümme naela!“ Nad ei arvanud, et see
on õige, et see, kel oli juba kümme, saab veel. Jeesus jätkab:“ Ma ütlen teile, igaühele, kellel
on, antakse, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on.“ Kuulake nüüd, enamik
meist ei mõtle nii, kuid see pole veel loo lõpp.“Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma
nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees!“ See on Jeesus,
Kohtumõistja, mitte Jeesus, Päästja. Sama isik, kes on Päästja, on ka Kohtumõistja. Sama
põhjalik ja efektiivne kui päästmisel on Ta ka kohtumõistmisel. Kas sinu pilt Jeesusest on
selline, või oled sa üks neist, kes ütleb:“ Õrn Jeesus, alandlik ja leebe.“ Tänu Jumalale, et see
on tõsi, kuid mitte kogu tõde, Jeesusel on ka teine külg- Ta on Kohtumõistja, silmad nagu
tuleleek, suust välkumas kaheterane mõõk, hääl otsekui suurte vete kohin, jalad vasemaagi
sarnased. Ja kui Johannes Teda sellisena nägi, langes ta silmili maha kui surnu. See liigutab
mind. Johannes oli jüngritest kõige lähedasem Jeesusega, lamas Ta rinnal viimsel söömaajal,
Ta oli seal, kui Jeesus end Galilea järvel ilmutas, tegi neile hommikusöögi. Siin on see
Johannes, kes tunneb Jeesust nii lähedaselt, kuid kui seisab silmitsi Jeesuse kui
Kohtumõistjaga, langeb Ta jalge ette kui surnu. Arvan, et midagi sarnast peaks kogudusega
juhtuma. Arvan, et kogudus, kes on olnud n.ö semusuhtes Jeesusega, peab seisma silmitsi
Jeesuse kui Kohtumõistjaga. Ja usun, et ei oleks paha, kui langeksime Tema jalge ette kui
surnud. See on miski, mida peaksime õppima. Analüüsime seda tähendamissõna. Kõigepealt
see, kes kõige rohkem teenis, sai lisa. See on printsiip. Kord andis Jumal mulle üleloomuliku
usuanni- väga kummalisel viisil. Palvetasin inimeste eest, kel erineva pikkusega jalad ja
lühem jalg kasvas pikemaks. Seda juhtus sadu kordi. Ütlesin neile: Jumal puudutas teid,
üleloomulik vägi toimib, võtke aga vastu. Nägin paljusid üleloomulikult terveks saamas. Kuid
mu hea sõber, kaasjutlustaja ütles:“ Sul on reputatsioon, oled tunnustatud piibliõpetaja, kui
käid ringi, hoiad inimeste jalgu ja pikendad nende jalgu, see ei sobi su reputatsiooniga.“
Mõtlesin, et võib-olla on tal õigus. Läksin Issanda ette ja Ta ütles nii:“Olen andnud sulle
anni...“ Mõistsin äkitselt, et see oli and- usuand. „...võid teha kahte asja: seda kasutada ja
saada enam või sellest loobuda ja selle kaotada.“ Sel hetkel otsustasin, et kasutan seda ja saan
enam ja Jumala auks võin öelda, et sain enam. Pea meeles, mis tahes and sul on, on kaks
varianti: võid seda kasutada ja juurde saada või sellest loobuda ja ilma jääda. Rääkisime
sellest juba, et su teenimine selles elus määrab su positsiooni igavikus. See, kes teenis kümme
naela, valitses kümne linna üle, see, kes teenis viis naela, valitses viie linna üle. See oli täpne
osa nende ustavusest selles elus. Pane tähele, Jeesus ei öelnud:“ Tubli, sa hea ja edukas
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sulane.“ Ta ütles:“ Tubli, sa hea ja ustav sulane.“ Paneme vahel liiga palju rõhku edule ja liiga
vähe ustavusele. Mees, kes ei teeninud midagi, Jeesus ütles:“ Võib-olla ei saanud sa ise raha
teenida, kuid oleksid võinud selle panka panna ja oleksin sealt kasu teeninud.“ See näitab, et
pole alati vale kasu teenida. Mida see tähendab meie jaoks? Mida saame teha? Võib-olla
ütled:“ Mul pole suurt teenimistööd, ma pole jutlustaja, ma pole juht, mul pole palju annet,
mida ma saan teha?“ Pane panka. Mis see tähendab? Mõistan seda nii: leia teenistus, mis
kannab tõesti vilja, kontrolli seda, katsu see läbi ja siis investeeri sellesse. Seda tähendabki
raha panka panemine. Ja saad oma kasumi siis, kui Issand tuleb. Vaatame järgmist
tähendamissõna, mis on väga sarnane, kuid ka erinev. Tähendamissõna talentidest. See on
Matteuse 25:14-30:“ Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist
kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta viis talenti, teisele
kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda ning läks ära võõrsile.“ Pane tähele,
naelte loos sai igaüks ühe naela, kuid siin sai üks viis, üks kaks ja üks ühe talendi. Ta jagas
neid igaühele nende suutlikkust mööda. Mõistke, et Jumal annab sulle talendid vastavalt
sellele, mis Ta teab, et nendega teha suudad. Kui suudad kasutada viite talenti, saav viis, kui
vaid kahte, saad kaks, kui aga ainult ühte, annab Ta ühe. Kuid vastavalt su suutlikkusele
mõõdab Ta seda, mida annab. „Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega
ning sai teist viis. Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde. Aga kes oli saanud
ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende
sulaste isand koju ja nõudis neilt aru.“ Vennad-õed, Issand tuleb ja nõuab meilt aru. „Siis
astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles:“ Isand, sa
andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis talenti!“ Ta isand lausus talle:“
Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma
isanda rõõmupeole!“ Näete, sama printsiip- mida teed selles elus, määrab selle, mis teed
igavikus. „Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes:“ Isand, sa andsid mulle kaks talenti,
ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti!“ Ta isand lausus talle:“ Tubli, sa hea ja ustav sulane,
sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!“ Siin on
teistmoodi printsiip, sest üks teenis viis talenti, teine kaks, kuid tunnustussõnad olid mõlemale
täpselt samad. Teisisõnu, Jumal vaatab osakaalu. Kui said viis, ootab Ta 100%, viite. Kui said
kaks, ootab Ta 100%, see on kaks. Ta teab, milleks oled suuteline. Ja Ta ei palu sinult enamat,
kui teab, et suudad täita. „Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi ja ütles:“
Isand, ma tean, et sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt,
kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin
on sinu oma!“ Tema isand aga vastas talle:“ Sa halb ja laisk sulane!“ Tahan välja tuua, et
laiskus on kurjus. Enamus kogudusi ei aktsepteeriks joodikuid, nad ei saa olla osa kogudusest.
Paljud kogudused aga aktsepteerivad laisku inimesi. Jumala silmis arvan, et laiskus on hullem
patt kui joomine. Näen lihtsalt seda nii, kuidas Jeesus asju mõõdab. Saage aru, ma ei poolda
purjutamist, see on patt, kuid arvan, et Jumala silmis on laiskus hullem patt. Jeesus ütles:“ Sa
halb ja laisk sulane.“ „Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt,
kuhu ma ei ole puistanud. Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte ja tulles ma
oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga.“ Jällegi sama printsiip. Kui sul pole annet ise raha
teha, investeeri see teenistusse, mis kannab vilja. „Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke
sellele, kellel on kümme talenti!“ See, kel on, saab juurde. „Sest igaühele, kellel on, antakse,
ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. Ja
kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine!“
Seda fraasi kasutatakse Uues Testamendis mitmeid kordi: ulgumine ja hammaste kiristamine.
Olen uurinud, kus seda kasutatakse ja jõudsin järeldusele, et seda kasutatakse ainult inimeste
kohta, kes on olnud õigele asjale väga lähedal, kel on olnud kõik võimalused sisse pääseda.
Need pole inimesed kaugel eemal, kes ei teadnud midagi Jumalast. Kuid need, kes on olnud
just seal kogu oma elu, teadsid sellest kõike, kuid ei astunud kunagi sisse. Seal on ulgumine ja
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hammaste kiristamine. Seal on tohutu kibedus, mis ütleb:“ Oleksin võinud seda teha, mul oli
võimalus, kogu aeg, kuid ei andnud end iialgi sellele, nüüd on mind igaveseks eemale
tõugatud pilkasesse pimedusse.“ Kohutav. Tahan öelda veel midagi. Inimestele, kes välja jäid,
oli antud kõige vähem. Ühe talendiga inimene. Olen märganud, et see on ka koguduses nii.
Tavaliselt inimesed, kel on palju andeid, teevad sellega midagi, nad võtavad midagi ette. Kuid
need n.ö ühe talendiga inimesed ütlevad:“ Mul pole palju, ma ei saa eriti midagi teha, nii et
ma ei tee midagi.“ Nad jäetakse eemale, tõugatakse välja. Võtan nendest tähendamissõnadest
mõned printsiibid: 1. Meie teenimistöö selles elus määrab me positsiooni igavikus; 2. Kui sa
oma talenti ei kasuta, siis kaotad selle; 3. See, kui saad teha head, kuid ei tee seda, on patt.
Jaakobus 4:17:“ Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.“ Räägime tihti
kasusaamise patust, aga tegematajätmine on samamoodi patt. Tahan arutada hetkeks Matteuse
5. Seal on kolme tüüpi inimesi, kelle Jumal täielikult hülgab: rumalad neitsid, kes ei võtnud
õli; ühe talendiga sulane, kes ei teinud sellega midagi ja kitsedest rahvad, kes ei aidanud
Jeesuse vendi. Jumal hülgas nad kõik täielikult ja lõplikult. Mõtlesin endamisi: mis oli neil
kõigil ühist, miks nad hüljati? Mis nad tegid? Sain lihtsa vastuse- nad ei teinud midagi. See on
kõik, mis pead tegema, et sind hüljataks- ära tee mitte midagi. Mõtlemapanev asi. Vaatame
kiiresti teisi kohtumõistmisi. Oleme vaadanud põhiliselt usklike kohtumõistmist, sest see
puudutab tegelikult meid. Kui oleme usklikud, siis seda peame tõesti teadma. Usun, et
järgmine kohtumõistmine on Iisraeli üle, erilise rahva, Jumala valitud rahva üle. Kuigi nad on
olnud sajandeid sõnakuulmatud ja truudusetud, ei ole Jumal neid lõplikult hüljanud. Mis see
kirjakoht on? Issand ei jäta maha oma rahvast oma suure nime pärast, vaid Issand on
otsustanud teha Iisraeli enesele rahvaks. Mis Issand teeb Iisraeli heaks, pole see, mis Iisrael on
ära teeninud, vaid see on Issanda nime tõttu, et Ta nimi saaks austatud. Jumal tegeleb
Iisraeliga erilisel viisil. Tahan näidata teile ühte printsiipi õnnistuse ja kohtumõistmise kohta.
Jumal õnnistab juute otse, kuid mittejuute juutide läbi. Meie, kes oleme mittejuudid, peame
seda meeles pidama. Iga vaimne õnnistus, mida oleme eales kogenud, oleme saanud tänu
juudi rahvale, sest Jeesus ütles Jh 4:22, et pääste tuleb juutidelt. Väga lihtne ütlus. Iga
õnnistus, mis oled iial päästega kogenud, oled saanud tänu ühele rahvale- juudi rahvale. Ja
Jumal ootab, et sa tunnustaksid seda ja käituksid vastavalt. Mis puudutab kohtumõistmist,
tegeleb Ta mittejuutidega otse ja juutidega mittejuutide läbi. Kordan veelkord: Jumal õnnistab
juute otse, mittejuute läbi juutide. Jumal mõistab mittejuutide üle kohut otse, juutide üle läbi
mittejuutide. Kui lähed tagasi sadu aastaid juutide ajaloos, on Jumal järjekindlalt kasutanud
mittejuutidest rahvaid, et mõista kohut nende sõnakuulmatuse ja truudusetuse üle. Järgmine
on kohtumõistmine juutide üle suures viletsuses. Vaatame üht kirjakohta, Jeremija 30:3-7:“
Sest vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva
vangipõlve, ütleb Issand ja ma toon nad tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile ja nad
pärivad selle.“ Ükskõik, mida ükski valitsus või poliitik arvab, seal öeldakse: nad pärivad
selle. Ja kõik, kes Piiblit tunnevad, teavad, mis maa see on, on vaid üks maa. Üks mu sõber
jutlustaja ütles:“ Kui juutide pöördumine oma maale on Jumalast, siis oleks seal rahu.“ Ta ei
tundnud Piiblit. Sest Jumal ütleb nii, juutide tagasituleku kohta:“ Ja need on sõnad, mis Issand
rääkis Iisraeli ja Juuda kohta, sest nõnda ütleb Issand:“ Me oleme kuulnud hirmukisa; on
kartus, aga mitte rahu. Küsige ometi ja vaadake: kas meesterahvas sünnitab? Mispärast ma
näen iga meest käed puusas nagu sünnitajal naisel ja mispärast on kõik näod muutunud
kahvatuks?“ Suurim surve, mis Iisrael on iialgi kogenud, on kohe käes, pärast seda, kui nad
on tagasi tulnud oma maale. „Häda! Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole. See on
Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest.“ Pane tähele, mitte ei hoita sellest, vaid
selle seest. Seal mõistab Jumal kohut Juudi rahva üle. Viletsuse lõpus toimub kohtumõistmine
nende üle. Siis mõistab Jumal kohut teiste rahvaste üle, Joel 4:1-2:“ Jah, vaata, neil päevil ja
sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve..“ See viitab samale perioodilejuutide pöördumisele omale maale, Jumal ütleb:“ Kogun ma kõik paganad ja viin nad alla
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Joosafati orgu; seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast,
sellepärast et nad on ta pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa.“ Jumal ütleb, et
kui Ta juutidega lõpetab, tegeleb Ta mittejuutidega. Ta tegeleb nendega ühel alusel- kuidas
nad on kohelnud Iisraeli. Tähelepanuväärne, kuid nii see on. Jumalal on kaks süüdistust:
esiteks, nad on rõhunud juudi rahvast, teiseks, nad on jaotanud nende maa. Jumal ütleb: see on
minu maa, andsin selle Iisraelile. Ühelgi inimlikul juhil ega valitsusel pole mingit õigust seda
maad jaotada. Mis aga praegu sünnib? Just see, mida Jumal keelas. Maa on osadeks jaotatud
ja tõenäoliselt jaotatakse veelgi. Kui Jumal aga tuleb kohut mõistma, mõistab Ta kohut
rahvaste üle, kes selle maa on jaotanud. Kahjuks võib nimekirja esiotsa panna Suurbritannia,
sest Suurbritannia oli vastutav mandaadi eest I maailmasõja lõpus, ta oli volitatud tagama
rahvusliku kodu juudi rahvale ja 1922.a. eraldas ta Churchili otsusega 76% sellest maast
Araabia riigile, mis on praegune Jordaania. Ükski juut ei tohi seal elada. Ülejäänud 24%
jaotas laiali ÜRO. Kõik peavad aga Jeesusele vastust andma, kui Ta tuleb. Kui vaatad
Matteuse 25, kohtumõistmist rahvaste üle- lammas-rahvad, keda kutsutakse kuningriiki, ja
kits-rahvad, kes aetakse ära kuningriigist ja saadetakse igavesse karistusse, siis põhiline
jaotamise alus on see, kuidas nad on kohelnud Jeesuse vandi. Ütlen seda, sest see on nii tähtis.
Iisrael on üks peamisi tegureid tänapäeva maailma poliitikas. Paljud rahvad rivistuvad valele
poolele. Iisrael ei saa end ise kaitsta, kuid varem või hiljem, kui aeg on käes, sekkub Jumal.
Neljandat kohtumõistmist jõuame vaid korraks mainida- kohtumõistmine suure valge trooni
ees, kirjas Ilmutuse 20, kui maa ja taevas on kadunud selle silme eest, kes istub troonil ja kõik
ülejäänud surnud tõusevad üles ja seisavad Jumala ees ja nende üle mõistetakse kohut, nii
nagu raamatutes kirjas. Kuid on veel üks raamat, tänu Jumalale- eluraamat. Kelle nimed on
kirjas eluraamatus, lähevad igavikku koos Jumalaga, ülejäänud saadetakse igaveseks ära
Jumala ligiolust. Need on neli peamist kohtumõistmist: 1. Kristuse kohtujärg- ainult usklike
kohus; 2. Kohtumõistmine Iisraeli üle ja suur viletsus; 3. Kohtumõistmine kõigi teiste
rahvaste üle Kristuse trooni ees tuhandeaastase rahuriigi algul; 4. Viimne kohtumõistmine
kõigi ülejäänud surnute üle suure valge trooni ees. Need on Jumala kohtumõistmise
põhimõtted, nii nagu ma neid mõistan. Peame igaüks endalt küsima: olen ma valmis seisma
Jumala kohtumõistmise ees, elan ma sellist elu, mille pärast ei pea häbi tundma, kui seisan Ta
ees?
Pääste vastuvõtmine.
Räägin täna päästest ja selle vastuvõtmisest. Räägin nimelt täielikust päästmisest. Nii paljud
kristlased, kes on kogenud päästet, pole seda täielikult kogenud. Nad elavad nurka surutult,
kuigi nende kasutuses on Jumala valmistatud mõis. Ma ei usu, et üldse keegi on kogenud
täielikku päästet. Mina kaasa arvatud. Tänu Jumalale, et areng on toimunud alates sellest
päevast 1941. aastal, kui sain päästetud. Heebrealastele 2:3 ütleb:“ Kuidas siis meie võiksime
pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest,“ Pääste, mida Jumal Jeesuse Kristuse läbi pakub,
on suur pääste. On olemas ka suur oht mitte hinnata seda päästet. See ei tähenda pääste
hülgamist või selle eitamist. Siin räägitakse pääste sisse astumisest. Oht seisneb selles, et
päästet peetakse teoloogilise kursusena, mitte võttes seda vastu kui terviklikku kogemust.
Efeslastele 3:18 palvetab Paulus Jumala rahva eest. Ka meie oleme Jumalaga koos. Võtkem
vastu see mõtteviis, mis ütleb, et palved puudutavad meid isiklikult. Paulus palvetab Ef 3:1718:“ et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud
armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja
pikkus ja sügavus ja kõrgus,“ Pauluse meelest ei ole pääste väike asi. Näen vaimusilmas
inimest, kes siseneb suurde mõisa. Mõisas on mitmeid koridore ja palju tube. Vaatame
kõigepealt laiust. Koridoride laius ulatub visuaalselt lõpmatusse. Ka kõrgusel ei tundu olevat
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piire. Kujuta ette, et seisad meeletult suure keerdtrepi peal. Kui vaatad trepist alla, ei näe sa
kõike, mis on allkorrusel. Kui vaatad üles, on pilt jällegi visuaalselt lõpmatu. Paulus palvetab,
et me ei satuks pisikesse nurka, vaid mõistaksime ja võtaksime vastu pääste selle täies
ulatuses: selle laiuses, pikkuses, sügavuses ja kõrguses. Vanas Testamendis ja tegelikult ka
terves Piiblis on sõnal „pääste“ äärmiselt lai tähendus. Paljudele tähendab see pattude
andeksandmist ja „taeva jaoks eelpakendatud hinge“. Pääste on midagi palju suuremat.
Piiblist on väga raske leida sõna „religioon“. Seda ei leia kergesti. Kui hakata otsima, siis sa
otsid ja otsid, kuni jõuad Jaakobuseni:“ Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus
on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt
määrimata.“ Paljud meie aja kristlased ei defineeriks kristlust selliselt. Kui paljud kristlased
hoolitsevad orbude ja leskede eest? See oli vahemärkus. Piibel on täis sõnu nagu „päästmine“
ja „pääsema, päästma“. Loeme ühe kirjakoha Taaveti lauludest. Psalmid 78:21-22. Siin
kirjeldatakse, kuidas Issand juhtis Iisraeli Egiptusest välja, juhtides ja kandes neid
kõrbeteekonnal. Siin räägitakse, miks Jumal vihastas oma rahva peale. Oma sõnadega öeldes
vihastas Jumal Iisraeli laste peale, kuna neil oli kitsas pilt Temast ja Tema päästest. Võime
vahest Jumalat oma piiratud arusaamisega vihastada. „Sellepärast kui Issand seda kuulis, siis
ta raevutses, tuli süttis Jaakobis ja viha tõusis Iisraeli vastu, sest et nad ei uskunud Jumalasse
ega lootnud tema pääste peale.“ Mis ajas Jumalat marru? Usu puudus Jumala päästvast abist.
Selle Piibli kirjakoha analüüs näitab, et pääste sisaldab kogu Jumala õnnistust, armu ja
hoolitsust alates lihavõtete talle ohverdamisest kuni tõotatud maale jõudmiseni. See sisaldab
Talle vere kaitset Jumala kohtu ees, Punase mere vete üleloomulikku lõhenemist, Jumala
ligiolu laskumise pilve kujul, igapäevase leiva, taevaliku manna ning eluvee purskamise kalju
seest. See kõik kuulub pääste hulka. Pääste hulka kuulub see, et nende kingad ei kulunud ära,
samuti ei kulunud ära nende riided. Kui nad olid haiged, tervendas Jumal nad. Olen matkanud
Siinai kõrbes. Päeval on kõrvetavalt kuum, öösel külm. Jumal hoolitseb mõlema eest. Sest
päeva kuumuses kattis Ta neid pilvega. Öö külmuses juhatas ja soojendas Ta neid
tulesambaga. Jumalat kurvastas see, et nad ei mõistnud Tema pääste suurust. Veidi hiljem,
Psalmis 78:41 öeldakse:“ Ja nad kiusasid ikka jälle Jumalat ja pahandasid Iisraeli Püha.“ Pean
tunnistama, et olen sageli Jumala pääste käsitlust kitsendanud. Ma olen Jumala hoolitsuses
kahelnud. Paljud kristlased oma peas Jumala võimalustele piirid. Need pole sõna otseses
mõttes piirid. Need piiravad meie mõistuses olevat käsitlust Jumala päästest. See kurvastab
Jumalat. Kui rahvas ei lootnud Jumala päästele, asetades piirangud Jumala tegutsemisele,
muutus Issand kurvaks. Otsustagem, et me ei piira oma suhtumistega Jumala tegevust. Usume
kõikehõlmava Jumala päästesse. Uues Testamendis, liidulepingus, Hb 10:14 nimetab, mis
Jeesuse ristisurm saavutas. Tuleb pidada meeles, et Jeesus ohverdas iseend. Tema surm oli
Jumala juba ette antud ohver kogu Aadama soo ehk inimkonna eest. Hb 10:14:“ Sest üheainsa
ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks.“ Olen õpetanud aafriklastele inglise
keelt võõrkeelena. Märkasin, et ajavormide õpetamine on väga oluline. Võib-olla kõik ei tea,
mis on ajavorm. Ajavorm teavitab meid tegevuse ajalisest vormist. Siin salmis on kaks
märkimisväärset ajavormi: esimene ajavorm on täisminevik:“ Sest üheainsa ohvriga ON ta
TEINUD pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks.“ Tegevus on täiuslik, lõpule viidud ja lõpetatud.
Heebrealaste kirja kirjutaja ütleb vahetult enne seda lauset, et Vana Testamendi preester
ohverdab iga päev sedasama vana ohvrit, mis ei suuda kunagi patte eemaldada. Kuid Jeesus
on ohverdanud üheainsa patuohvri ning on istunud oma aujärjele Isa paremale käele. Vana
Testamendi preestrid seisid, Jeesus aga istub. Sellega osutas Jeesus, et Tema ohver on täielik.
Vana Testamendi preestrite töö ei lõppenud kunagi, kuna nende ohver polnud piisav. Salm 14
ütleb, et ühe ohvriga on Jeesus teinud kõik täiuslikuks. Jeesuse tegu oli täiuslik, lõpetatud,
valmis. Sellele pole vaja midagi lisada ega sellelt ei saa midagi eemaldada. Salmis 14
öeldakse, et Jeesus on teinud püsivalt täiuslikuks need, keda JÄTKUVALT pühitsetakse. See
on nüüd kestev olevik. Jeesuse tegu oli täiuslik. Meie pühitsuse protsess jätkub. Meid
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eraldatakse Jumala jaoks. Tuleme Jumalale lähemale ning võtame vastu Tema hoolitsust.
Astume üha enam ja enam Kristuse lunastuse pärandi sisse. Nii on siis olemas üks
kõikehõlmav ohver. See ohver on meie pääste alus. Olin filosoof, enne kui minust sai pastor.
Piibel on ainuke raamat, mis kirjeldab inimkonna süüd täpselt. Probleemide allikaks on
konkreetselt patt. Ükski teine raamat ei kirjelda patu loomust ning selle mõju. Ükski raamat
peale Piibli ei anna ka patule vastumürki. Me ei suudaks seda probleemi oma jõuga
lahendada. Patt saab ohvri kaudu eemaldatud. See on terve Piibli sõnum. Patt on alati
nõudnud ohvrit. Varasemad ohvrid olid vaid näidised ning ähmased viirastused lõplikust,
ühekordsest, piisavast ohvrist, mille Jeesus andis meie eest ristipuul. Jeesus hüüdis vahetult
enne oma surma:“ See on lõpetatud!“ Kreeka keeles on see „tetelestai“. See on kreeka keeles
täiuslikkuse verb. Minu tõlgenduse järgi oli ohver täiuslikult täiuslik. Ohvri kaudu meile
tulevate hüvede vastuvõtmine on jätkuv protsess. Ma ei usu, et meie hulgas on kedagi, kes on
vastu võtnud kõik, mille eest Jeesus ohvri andis. Peame eristama kahte mõistet: uuestisünd ja
pääste. Loeme, mida Johannese 1. peatükk räägib uuestisünnist. Jh 1:11-13 räägib Jeesusest
nii:“ Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.“ Tänu Jumalale, et sellega lugu ei
lõpe. Piiblis on imelisi "agasid“. „Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu
Kristuses...“ Tema omad ei võtnud Teda vastu. „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta
meelevalla,“ või väe „saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole
sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.“ Uuestisünd on Jumalast.
Uuestisünni võti on lihtne, kuid oluline. Olen saanud võimaluse nii Londoni tänavatel kui
mujal juhatada sadu inimesi uuestisünnini. Uuestisündida soovija peab Tema vastu võtma.
„Aga kõigile, kes tema vastu võtsid...“ Tuleb oma südameuks avada ning Issand sisse lasta.
Ta on öelnud, et koputab ukse taga. Kui me avame, tuleb Ta sisse. On suur õnnistus kinnitada
inimestele, et Jeesus peab oma lubadusi, kui me kutsume Ta sisse. Uuestisünd on ühekordne
kogemus. See annab meile paljudes asjades õiguse. Saame õiguse saada Jumala lasteks. Kuid
see õigus läheb tühja, kui me seda ei kasuta. Kõik sõltub sellest, kui hästi me kasutame meile
antud õigusi. Jeesuse vastu võtmine ja uuesti sündimine on ühekordsed sündmused. Ma ei
usu, et keegi peaks kaks korda uuesti sündima. Teiselt poolt on pääste jätkuv protsess. See
pole ühekordne kogemus. Selle asja mõistmine selgitab asja oluliselt. Tänu Jumalale
uuestisünni eest. Kuid kui kaugele oled oma päästes jõudnud? Pääste on jätkuv protsess.
Naaseme ajavormide juurde. See salm oli kolmes ajavormis. Sarnaseid näiteid leiame UT-is.
Täisminevik, lihtminevik ning kestev olevik. Loeme täisminevikust näite Efeslastele 2:8:“
Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu..“ See on täisminevik. Täpsemalt tõlgituna:“
Olles saanud armust päästetud.“ Sellele pole vaja midagi lisada. See pole ainuke ajavorm.
Avame Tiituse raamatu. Tiituse 3:5:“ siis ta päästis meid- mitte õiguse tegude tõttu, mida
meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda,“ See on lihtminevik. Teatud mineviku
hetkel päästis Jumal mind. Ühel juulikuu reede kesköösel 1941. aastal päästis Jumal mind.
Kuid meil peab olema midagi enamat kui lihtsalt minevik. Meil peab olema hetk, mil
astusime sellesse päästesse. 1 Ko 1:18 on kestev olevik:“ Jah, sõna ristist on narrus neile, kes
hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi,“ Siin on jätkuv olevik. „meile, kes
päästetakse..“ Meil on ühekordne päästekogemus. „Jumal päästis mind.“ Selle kaudu oleme
astunud täielikku päästesse, mis on lõpetatud ning täiuslik: me oleme päästetud. Samal ajal
jätkub päästeprotsess meis. Meid päästetakse jätkuvalt. Seda võib hästi Noa laeva loo näitel
illustreerida. Kõik Vana Testamendi laevad on sümbol Kristusest. On Noa laev ja siis on
seaduselaegas. Noa laev kujutab mind Kristuses. Lepingulaegas kujutab Kristust minus.
Kujutagem endale suurt laeva ette. Noa laeva. Pääste saabus, kui inimesed astusid laeva sisse.
Teatud ajahetkel sisenes Noa koos oma perega laeva. Nad pääsesid (veeuputusest). Kuid suur
laev oli selleks ajaks juba valmis. See oli ehitatud vastavalt Jumala konstruktsioonidele. Seda
polnud vaja parandada. See töötas, tänu Jumalale. Muidu oleks olnud halvasti. See on täielik
pääste. Sisenedes Noa laeva, astusid nad täielikku päästesse. Nad olid kogu aeg laevas, mis
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päästis neid jätkuvalt ümberringi möllava veeuputuse eest. Kui sul on Piibli teksti ajavormide
eristamisega raskusi, mõtle Noa laeva peale. Ühekordne pääste on laeva sisenemine. Jätkuv
kogemus on pääsemine väljas oleva tormi käest. Täiuslik pääste on täiuslik laev, millesse me
siseneme. Nii Noa kui Jeesus olid puussepad. Mõlemad tegid laeva pääsemise jaoks. Noa tegi
füüsilise, Jeesus vaimse. Tahan tuua ühe asja välja, see on enamikele uudiseks. Seda pole
üheski minule teadaolevad piiblitõlkes kirjas. UT-i algkeeles ehk kreeka keeles on teatud
sõna, mis tähistab päästmist. See on „sozo“. See kirjapilt on piisavalt lähedal originaalile. UTs on see sõna tõlgitud tavaliselt „päästma“. Paljudes muudes kohtades on see „tervendama“.
See näitab, et see kõik kuulub pääste alla. Pääste pole väike asi. Toon 8 näidet UT-st sõna
„sozo“ kasutamise kohta. Kreeka keelt tundmata ei saa selle sõna olemasolust teada. Loeme
Matteuse 14:35-36. see räägib Jeesuse teenistustööst. "Ja kui selle koha mehed Jeesuse ära
tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümbruskonda ja tema juurde toodi kõik haiged ja need
palusid teda, et nad saaksid üksnes puudutada tema kuue palistust, ja kes iganes teda
puudutas, sai terveks.“ Kreeka keeles ütleb see salm, et nad pääsesid täielikult. Siin
kasutatakse tegusõna „sozo“ ning eessõna, mis tähendab „midagi täielikult tegema“. Kõik, kes
Jeesuse läbi tervenesid, said algkeele kohaselt täielikult päästetud. Tervenemine pole
päästetud saamise lisand, vaid päästmise osa. See on füüsiliselt väljenduv päästmine. Luuka
8:35 räägib Gerasas elavast kurjast vaimust vaevatust. See mees oli täielikult kurjade vaimude
kontrolli all. Ta käis ilma riieteta. Ta elas hauakambrites. Ta lõikas end ja kisendas ööd ja
päevad. Kui see mees kohtas Jeesust, tegi ta midagi märkimisväärset: ta tuli ja kummardas
Jeesust. Mu enda kogemus kurjadest vaimudest vabanemisega seoses on see, et inimene, kes
on deemonitest vaevatud, peab soovima vabanemist. See mees tegi kõik, mis suutis. Kuid siis
haarasid deemonid tema. Mees tuli Jeesuse juurde. Jeesus nägi, et mees tahtis vabaks saada.
Jeesus rääkis deemonitega. Nad ütlesid, et nende nimi on Leegion, kuna neid oli mitu. Nad
palusid, et Jeesus ei käsiks neid kaljult alla hüpata. Nad palusid luba minna sigadesse. Jeesus
andis neile selleks loa. Sellele, miks Ta loa andis, on mitmeid seletusi. Vaevatud mehe jaoks
oleks see olnud ääretult keeruline, kui kurjad vaimud oleks temast vägivallaga välja aetud.
Jeesus andis neile alternatiivi, millega nad nõustusid. Sead tormasid seepeale kaljult alla ja
hukkusid. On märkimisväärne, et üks mees võib kuidagimoodi võita kurjade vaimude salga,
kuigi seesama deemonite kamp on võimeline 2000 siga tapma. See räägib meile midagi
inimloomuse väelisusest. Jeesus ajas kurjad vaimud selle mehe seest välja. Seakarja omanikud
rääkisid kõigile, mis oli juhtunud. Lk 8 peatükis on suurepärane näide, Jeesus naases Galilea
järve teisele kaldale, ta oli rahva hulgas ja naine, kel oli veritõbi, tuli Ta selja taha ja puudutas
Teda. Jeesus teadis, et keegi Teda puudutas ja uuris, kes. Naine kartis, teate miks? Moosese
Seaduse kohaselt oli sellise haigusega naine ebapuhas ja ei tohtinud kedagi puudutada. Kuid
naine eiras meeleheites Seadust. Kui ta aga mõistis, et Jeesus teadis, mis oli juhtunud, langes
ta Jeesuse ette ja tunnistas, mis oli teinud. Salm 48:“ Jeesus aga ütles naisele:“ Tütar, sinu usk
on su päästnud, mine rahuga!“ Su usk on teinud su terveks (ing), s.t on su päästnud.
Kroonilisest verehüübimatusest vabanemine on osa päästest. Lk 8:50, Jeesus oli teel Jairuse
tütre juurde, kes oli suremas. Kuna Ta veritõbise naise tõttu viibis, suri Jairuse tütar. Heade
kavatsustega negatiivsed inimesed saatsid Jeesusele sõnumi, nad ütlesid:“ Ärge tüüdake
õpetajat, tüdruk on surnud.“ Jeesus vastas aga, salm 50:“ Aga seda kuuldes Jeesus vastas
Jairusele:“ Ära karda, usu ainult, ja ta pääseb!“ Mis sõna seal on? Ta pääseb. Mis tüdrukust
sai? Ta tuli surmast ellu. Mis see on? Osa päästest. Apostlite teod 4:9, need on sündmused,
mis toimusid pärast seda, kui Peetrus ja Johannes tõid imepärase tervenemise jalutule, kes
istus templi väravas ja kerjas. Tolle aja religioossed juhid, nagu ikka, pidid aru pärima, miks
nad mehe tervendasid. Olen märganud, et kui Jeesus inimesi tervendas, tavaliselt
hingamispäeval, neid ei huvitanud see, et inimene terveks sai, vaid ainult hingamispäeva
reeglid ja kas neist kinni peeti. See on religioossete inimeste puhul päris tüüpilinekeskendume nii oma reeglitele, et unustame olulised Jumala asjad. Peetrus ja Johannes
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kutsutakse suurkohtu ette ja Peetrus ütleb Ap 4:9:“ Kui meid täna üle kuulatakse vigasele
inimesele tehtud heateo pärast, mille läbi ta päästeti...“ Sama sõna- päästeti. Nii et jalutu ihu
jõu ja elu taastamist kutsutakse päästeks ja vaid natuke edasi, salmis 12 ütleb Peetrus, et see
juhtus Jeesus Naatsaretlase nime läbi ja siis ta ütleb:“ ...kellegi muu läbi ei ole päästet.“ Mis
selle mehe tervendamine oli? Pääste. Veel kaks näidet, Ap 14:8, see juhtus siis, kui Paulus
Lüstras kuulutas:“ Ja Lüstras istus maas üks vigaste jalgadega mees, emaihust saadik
halvatud, kes polnud veel kunagi kõndinud. Too kuulis Paulust rääkimas. Kui Paulus talle
otsa vaadates märkas, et mehel on usku saada päästetud, hüüdis ta valju häälega:“ Tõuse
püsti! Seisa oma jalgadel!“ Ja too hüppas püsti...“ Paulus nägi, et tal oli usku mida teha?
Saada päästetud. Teistmoodi kasutus sellele sõnale 2 Timoteose 4:18, Paulus, oma elu lõpul,
vanglas, teda ootab ilmselt hukkamine, ütleb:“ Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja
viib mu varjule oma taevasesse kuningriiki.“ Mis sõna on „viib varjule“? Päästab. Pääste on
ka jätkuv protsess, kus meid hoitakse igas olukorras. Siin on 8 näidet, kus seda sõna „pääste“
või „päästma“ kasutatakse muuks kui pattude andekssaamiseks. Teisisõnu, need on Jeesuse
ristisurma juurde kuuluvad hüved, mis katavad inimolemuse kõik valdkonnad- inimelu iga
vajaduse nii ajas kui igavikus, vaimse, meelelise, emotsionaalse, füüsilise ja rahalise- need on
kõik kaetud Jeesuse ühes ohvris. Olen aastaid selle üle mõtisklenud. Kui olin haige Egiptuses
1943.a Briti armee haiglas, saatis Jumal kalli õe, Päästearmee naisteenistuja, umbes 76aastane, Issanda võitleja. Ta sai loa, et võisin minna välja ja istuda autos, nad palvetasid koos
ja Jumal rääkis minuga teise õe läbi seal autos ja ütles: pea Kolgatal tehtud tööd täiuslikuks
tööks, igas mõttes, igast vaatenurgast täiuslikuks. Kui autost välja astusin, olin sama haige kui
enne, kuid Jumal oli mulle näidanud, kust ma leian vastuse- Kolgata töö- see on täiuslik töö,
igas mõttes täiuslik. Ükskõik, mis vajadus sul on, see on täiuslik. Ükskõik, mis nurga alt seda
vaatad, see on täiuslik. Võin öelda ausalt, et viimased 46 aastat olen mõtisklenud Kolgata töö
üle ja ma pole sellega kunagi lõpule jõudnud, alati on midagi uut. Aja jooksul olen leidnud
kaks viisi, kuidas seda inimestele edastada. Usun, et on kaks võtmesõna, mis Jumal on mulle
andnud- kuidas selgitada, mis toimus, kui Jeesus ristil suri. Esimene sõna on vahetus, teine on
samastumine. Võtan natuke aega ja selgitan selle vahetuse olemust, mis toimus. Arvan, et
võtmesalm on Jesaja 53:6:“ Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed..“
See on kogu inimkonna probleem, üks asi, milles oleme kõik süüdi, oleme kõik pöördunud
oma teed. Me pole panka röövinud või abielu rikkunud, purjutanud või varastanud, kuid me
kõik oleme teinud üht- oleme pöördunud oma teed ja Jumal ütleb, et teie teed ei ole minu
teed. Teine pool salmist ütleb:“...aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema (Jeesuse)
peale.“ Oma selja pööramist Jumalale kutsutakse süüteoks- väga karm sõna, kuid olen seda
heebrea keeles uurinud, s.o „avon“ heebrea keeles, kui keegi soovib uurida. Avastasin, et see
ei tähenda lihtsalt valesti käitumist, vaid ka karistust ja kohtumõistmist, mis eksimisele
järgneb- kõikehõlmav sõna üleastumisele, ja järgnevale kohtule ja karistusele. Ilmutus on see,
et Jumal pani Jeesuse peale me kõigi üleastumised ja kõik kohutavad üleastumise tagajärjed,
need kõik tulid Jeesuse peale ristil- Tema võttis selle kurja jumaliku vahetuse läbi, et Jumal
saaks selle läbi hea meile võimalikuks teha. Mulle meeldib seda inimestele piltlikult näidataparema ja vasaku käega. Teeme nii, kurjus tuli Jeesuse peale, see on vasak käsi (sirutad
korraks välja), et hea saaks meile võimalikuks, kättesaadavaks (sirutad parema käe välja).
Jumal ei olnud seda meile võlgu, meil polnud mingit õigust. See on vaid Tema piiritu arm ja
hoomamatu armastus. Arm on miski, mida ei saa välja teenida. Enamik kristlasi ei tea seda,
kuna üritavad seda välja teenida. Seda pole võimalik välja teenida, mis Jeesus ristil tegi. kui
üritad olla piisavalt hea, ei võta seda iialgi vastu. See on vaid arm, mille saab ainult usu
kaudu. Armu läbi olete päästetud usu kaudu. Vahel lihtsalt mõtisklen selle üle, mis Jeesus tegi
ristil mu eest ja ma ei mõista seda kunagi täielikult. Issanda arm, et Ta tuli ja võttis meie koha,
minu koha ja kannatas kõike seda tohutut kurjust, mis oleks pidanud tulema minu peale, kuid
Ta tegi seda armust. Nüüd vaatame kiiresti selle vahetuse 8 aspekti. Jutlustan tihti seda eraldi
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sõnumina, kuid täna teeme seda lühidalt. Jesaja 53:4,5:“ Ent tõeliselt võttis ta enese peale
meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks
ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus
oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.“ Täiesti
loogiline. Sellel vahetusel on kaks aspekti: Jeesust karistati, et meie saaksime andeks. Kuna
Ta kandis meie karistuse, sai Jumala õiglus rahuldatud ja meil võib olla rahu Jumalaga- usu
läbi oleme õigeks tehtud, meil on rahu Jumalaga. Teiseks võttis Jeesus me haigused, kandis
me valud ja haavade läbi oma ihul, võitles Ta meile välja füüsilise tervise. Teeme läbikõigepealt vaimse, seejärel füüsilise. Teen ees- Jeesust karistati (sirutad korraks vasaku käe
välja), et meie saaksime andeks (siis sirutad parema käe välja); nüüd füüsilise: Jeesust haavati
(vasak käsi), et me saaksime terveks (parem käsi). Usud sa seda? Siis tead, mis pead tegema?
„Aitäh!“ ütlema. Kui seda tõesti usud, pead tänama. Tänu on selgeim usu väljendus. Väga
tihti jääme ilma, sest me ei täna. Jesaja 53:10 loeme:“ Kui ta iseenese on andnud süüohvriks,
saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua...“ Ristil tehti Jeesuse hingest patuohver maailma eest.
Vana lepingu rituaalide kohaselt , kui loom toodi patuohvriks, tunnistas inimene, kes looma
tõi, oma patu preestrile, preester pani oma käe looma pea peale ja sümboolselt kandis inimese
patu üle loomale. Siis kandis loom inimese karistuse. Mis oli karistus patule? Surm. Seega
loom suri inimese asemel. Heebrealaste kiri ütleb, et pole võimalik, et kitsede ja härgade veri
võiks ära võtta patu, see oli vaid eelmärk sellest, mis juhtub, kui Jeesus sureb ristil. Kui Jeesus
suri ristil, sai Tema hing patuohvriks inimkonna ees. Jällegi, pole võimalik, et suudaksime
mõista, mis tähendab see, et Issand Jeesus kogu oma puhtuses ja pühaduses võiks samastuda
inimkonna kohutava patuga. Ma pole eriti peenutsev inimene, kuid kui mõtlen mõnedele
pattudele, mida tehakse tänapäeva ühiskonnas, kohutavad seksuaalkuriteod, ebanormaalsused,
siis on kohutav mõelda, mis tähendaks isegi mulle nende pattudega samastumine. See on vaid
imeväike osake sellest, kui Jeesuse hing tehti patuks kogu meie patususega, teie ja minu
omaga. Kuid see hävitas patu. Heebrealaste kirja autor ütleb, et VT ohvrite puhul meenutati
pattu igal aastal, need ei hävitanud pattu, nad tuletasid inimestele meelde, et nad on patused:
aasta aega olete kaetud, siis peate jälle ohvri tooma. Kuid Jeesus iseenda ohvri läbi võttis ära
patu igaveseks, Ta hävitas patu selle ohvri läbi. Jeesus tehti patuks meie pattude tõttu, et meid
võidaks teha õigeks Tema õigsusega. Paulus tsiteerib Jesaja 53:10, 2 Korintlastele 5:21,
paljud ei mõista seda, kuna see on keeleliselt n.ö peidetud. 2 Kor 5:21:“ Ta on teinud patuks
meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et me saaksime Jumala õiguseks tema sees.“
Näete seda vahetust- Jeesus tehti patuks ilma patuta, et meid tehtaks õigeks Tema õigsusega,
mitte meie õigsusega, mitte meie parimaga, sest Jesaja ütleb, et meie õigsus on kui määrdunud
riided. Jesaja 61:10, üks mu lemmikuid, ütleb:“ ...ta on mind riietanud päästeriietega, katnud
õigusekuuega.“ Ära kunagi peatu vaid päästeriiete juures, see on imetore, kuid pärast seda
võid saada kaetud Jumala Poja patuta õigsusega. Pole tähtsust, mis nurga alt kurat sind vaatab,
Tal pole midagi su vastu öelda. Jesaja ütleb:“ Mina rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb
mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õigusekuuega.“ Arvan, et enamus
kristlasi ei mõistagi seda, et oleme kaetud Jeesuse õigsusega. Lähme edasi vahetusega, Hb 2:9
ütleb, et Jumala armu läbi maitses Jeesus surma kõigi eest, teisisõnu, Ta maitses surma iga
inimese asemel, tahan öelda inimese- iga Aadama järeltulija asemel. Jumal alustas inimkonna
imepärasel viisil. Usun, et Aadam loodi teistmoodi kui kogu ülejäänud loodu, sest Issanda
Sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega..., kui aga Aadam loodi, vormis Jumal
savikuju oma sõrmedega, ja siis Jumala kolmainu teine isik, Jumala Sõna, mille läbi loodi
kõik, mis loodi, kummardus. Ta surus oma huuled savihuulte vastu ja hingas temasse
eluhinguse. Heebreakeelne sõna seal on nii vägev- „vaipakh“. „p“ on klusiil (plahvatuslik-ing)
ja „hett“ on pidev hingetõmme. Jumal plahvatas end Aadamasse. Ta andis edasi oma elu
temasse. Mõtle füüsilisele tulemusele- savikujust sai elav inimhing silmade, kõrvade, organite
ja talitlustega. Mis põhjustas selle? Jumala Vaim. Näete, jumalikku tervenemisse uskuda on
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väga loogiline, sest kui kell läheb katki, siis sa ei vii seda kingaparandaja juurde. Kui su ihu
läheb „katki“, siis oleks ju loogiline see „ihutegija“ juurde viia. Kes on „ihutegija“? Issand.
Eriti Püha Vaim, sest Püha Vaim tegi seda. Kui Jumal aga inimest lunastama tuli, kummardus
Ta palju madalamale- Ta kummardus ristisurmani. Kui Ta jälle üles tõusis, tol pühapäeva
õhtul, tegi Ta uuesti läbi esimese loomise uues loodus. Seal ütleb, et Jeesus hingas nende sisse
ja ütles:“ Võtke vastu Püha Vaim.“ Sõna „hingas“ seal on kreekakeelne sõna, mida
kasutatakse flöödimängija puhul, kui ta hingab oma instrumenti. See on mu isiklik arvamus,
ma ei usu, et Jeesus hingas kollektiivselt kõigi peale. Kujutan ette, et Ta tuli üksikult igaühe
juurde ja hingas sisse mitte ainult jumalikku eluõhku, vaid ülestõusmiselu- elu, mis oli
võitnud patu, surma, põrgu, haua, saatana- täielikult võidukas elu. Õpetasin hiljuti sel teemal
ja Jumal andis need sõnad: igavene, jumalik, kadumatu, võitmatu ja hävimatu elu. Mis see
on? See on uussünd. Nad sündisid uuesti, päästeti, nad liikusid VT-i päästest, mis vaatab vaid
ettepoole, UT-i päästesse, mis vaatab tagasi saavutatud, ajaloolisele faktile. Et Uue
Testamendi kohaselt päästetud saada, pead tegema kahte asja: pead tunnistama Jeesust kui
Issandat ja uskuma, et Jumal äratas Ta üles. see on UT-i pääste. Jeesus maitses surma, et me
võiksime jagada..surma vastandit-elu. Jeesus suri me surma, et me võiksime jagada Tema elu.
Galaatlastele 3:13-14, siin on selle vahetuse külg, millele kõige vähem tähelepanu pööratud,
kuid Jumal on selle välja toonud. Gl 3:13-14:“ Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti
ostnud, kui ta sai needuse meie eest- sest on kirjutatud:“ Neetud on igaüks, kes puu küljes
ripub..“ Rist oli see puu. „selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses
Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu.“ Mis on see vahetus, halb külg?
Needus. Mis on hea pool? Õnnistus. Jeesus kannatas needust, et me võiksime osa saada
õnnistusest. Ütleme. Jeesus kannatas needust, et me saaksime osa õnnistusest. See avab täiesti
uue ukse vabastusele, tervenemisele, rahule. Kui soovid pilti needusest, vaata Jeesust ristil,
inimeste poolt ära tõugatud,, Jumala poolt hüljatud, pimeduse all, agoonias, mitte maa peal
ega ka taevas. Täiesti hüljatud, välja heidetud, täielik pimedus- see ongi needus. Kuid tänu
Jumalale, Tema sai needuseks, et me võiksime osa saada õnnistusest. Edasi, 2 Kor 8:9:“ Te ju
teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et
teie saaksite rikkaks tema vaesusest.“ Sa ei pea olema teoloog, et seda vahetust mõista. Mis
on siin halb asi? Vaesus. Oled kindel, et vaesus on halb? Pead kindel olema. Mis on hea?
Rikas. Ma ei kasuta sõna „rikas“, sest seda on õpetuses valesti kasutatud. Kasutan sõna
„küllus“-st. sul on küllalt ja jääb ka üle, et teistele anda. Teeme kiiresti: Jeesus kannatas me
vaesust, et me võiksime osa saada Tema küllusest. On veel kaks aspekti, mille kirjakohti
vaadata ei jõua, kuid on emotsionaalse tervenemise külg, mis on ka saadaval ristisurmas.
Jeesus kannatas me häbi, et võiksime jagada Tema au. Oled kunagi kujutanud Jeesust
rippumas alasti ristil, kus inimesed käisid mööda, naersid Teda- see oli häbi. Ja kui paljud
kannatavad täna häbi käes, kuid mul on häid uudiseid- Jeesus kandis su häbi. Üks peamine
häbiallikas on laste seksuaalne kuritarvitamine, kuid tänu Jumalale, sellele on vastus- Jeesus
võttis häbi, et saaksime jagada Ta au. Lõpetuseks: see on ülim: Jeesus kannatas me hüljatuse,
et meid võidaks Temas vastu võtta. Risti peal hülgas Isa Jeesuse, sest Ta hüüdis:“ Mu Jumal,
miks oled mu maha jätnud?“ Esimene kord, kui Jumala Poeg palvetas ja ei saanud mingit
vastust. Mõni minut hiljem suri Ta kurvastusse. Psalmid 69 ütleb, et teotus on murdnud mu
südame. Ta ei surnud ristilöömisse, Ta oleks võinud veel elus püsida. Ta suri murtud südame
tõttu. Mis selle murdis? Hülgamine. Miks Ta pidi hüljatust taluma? Et meid võetaks vastu.
Jumal võtab meid vastu kui oma pereliikmeid ja Jumalal pole mingeid teiseklassilisi lapsi. Me
kaasaaegses kultuuris kannatab vähemalt 50 % inimestest hüljatuse käes: vanemate
ebaõnnestumiste, lahutuste või lihtsalt inimeste julmuse pärast üksteise vastu. Kuid võime
astuda sellesse maailma ja öelda, et meil on vastus. See anti meile Jeesuse ristisurma läbi. See
pääste, mida naudime, katab kõik su emotsionaalsed vajadused. See on ideaalselt ideaalne,
täielikult täielik. Jätkame teemaga „Täielik pääste ja kuidas seda vastu võtta.“ Eelmises osas
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selgitasin, et pääste pole vaid andestus pattudest, kuigi see on imetore, see pole ka ainult
uussünd, vaid see on täielik jätkuv protsess. Sõna „pääste“ Uue Testamendi kreeka keeles
kasutatakse ka kõigi teiste hüvede kohta, mis on Kristuse ohvris- tervenemise, deemonitest
vabastuse, surnuist äratamise ja me hoidmise kohta selles maailmas ja edasi igaveses elus.
Tõin välja, et Piibel on ainus raamat, mis avaldab inimkonna probleemide tegeliku põhjuse ja
ka ainus raamat, mis pakub lahenduse. Põhjuseks on patt ja lahenduseks on ohver. Patule pole
teist ravimit kui ohver. Kuid lõplik, täielikult piisav ohver patu eest anti siis, kui Jeesus suri
ristil. Kui Ta hüüdis: see on lõpetatud, siis sai kõik lõpetatud. Sellest alates on kõik täiuslikideaalselt ideaalne, täielikult täielik. Üks viis, kuidas vaadata ja mõista, mis saavutati Jeesuse
surma läbi, sisaldub sõnas „vahetus“. Ristil toimus Jumala poolt korraldatud vahetus- Jumal
pani Jeesuse peale kõik kurja, mille olime õigusega ära teeninud, et meile võiks vastutasuks
saada võimalikuks kõik hea, mille oli ära teeninud Jeesuse täiuslik, patuta sõnakuulelikkus.
Teisisõnu, kurjus tuli Jeesuse peale, et hea saaks meile võimalikuks. Vaatasime läbi selle
vahetuse 8 aspekti. Arvan, et oleks kasulik neid korrata, enne kui edasi lähme. Ma ei tea, kas
oskad hinnata asjade valjusti kordamist, mida usud. Räägime sellest ka hiljem, kuid on väga
huvitav, et kus inglise keeles öeldakse „südamega õppima“ (pähe õppima), öeldakse heebrea
keeles „suuga õppima“. Mõlemad on õiged, kui tahad midagi oma südamesse, siis räägi
sellest suuga. Kui sul on midagi südames, siis tuleb see ka suust välja. Need kaks käivad
kokku- mõlemad on osa kogu protsessist. Kui tõesti usud midagi, siis mida rohkem seda
kinnitad, seda rohkem ka usud. Ja mida rohkem seda usud, seda rohkem kinnitad. Kuid
kahjuks kehtib ka vastupidine. Kui sa ei kinnita seda, lakkad seda uskumast ja kui lakkad
uskumast, lakkad seda varsti ka kinnitamast. Lähme kaasa ühe või teise variandiga- kas
uskumise ja kinnitamise positiivse suunaga või negatiivse mittekinnitamise ja uskumise
lakkamisega. Olgem siis positiivsel küljel ja vaatame vahetuse 8 aspekti ja palun teil jällegi
kasutada oma käsi. See tundub jällegi lapsik, kuid Jeesus ütles, et saaksime laste sarnaseks,
kui tahame pääseda taevariiki. Isegi see, kui teeme midagi näitlikult, on märkimisväärne.
Eelmise põlvkonna suur evangelist Smith Wigglesworth tavatses öelda:“Usk on tegu. Kui
usud, pead midagi tegema.“ Mulle meeldib rääkida üht lugu, kus Smith jutlustas ja üritas
midagi inimestele selgitada ja nad ei paistnud reageerivat. Seal oli veel üks jutlustaja, kes oli
juhtumisi kõnekunsti õpetaja. Smith ütles talle:“ Nad ei kuule, nad peavad seda kaks korda
kuulma. Nii et kui mina midagi ütlen siin pool lava, siis sina korda seda teisel pool lava!“
Smith Wigglesworth ütles:“ Usk on tegu (aktsiendiga).“ Teine mees ütles:“ Usk on tegu.“
Neile anti seda mõlemat moodi. Nii et meil on tegu, mis väljendab usku- kasutame vasakut
kätt kurja ja paremat kätt hea jaoks. Usun, et kui ütlen esimese poole, oskate teise poole ise
öelda: Jeesust karistati, et meie saaksime andeks; Jeesust haavati, et meie saaksime terveks;
Jeesus tehti patuks meie patuga, et meid tehtaks õigeks Tema õigsusega; Jeesus suri meie
surma, et meie võiksime jagada Tema elu; Jeesus sai needuseks, et me saaksime osa
õnnistusest; Jeesus kannatas me vaesuse, et meie võiksime jagada Ta küllust; Jeesus kandis
me häbi, et meie võiksime jagada Tema au; Jeesus hüljati, et meid võidaks vastu võtta. Tahan
jätkata veel ühe sõnaga, mis aitab inimestel mõista Jeesuse ohvrit. Vaatasime sõna „vahetus“,
nüüd vaatame sõna „samastumine“. Kellegagi samastuda tähendab, olla üks kellegagi, panna
end selle inimese olukorda. Usun, et ristil toimus kahekordne samastumine, kaks aspekti:
kõigepealt Jeesus kui teine Aadam samastas end kogu inimkonnaga ja võttis kõik kurja, mis
oli meile määratud. Ta suri ja maksis hinna me pattude eest. See on samastumise üks pool.
Pääste tuleb aga, kui vastame teise samastumisega- me samastame end Jeesusega Ta surmas,
matmises, elluärkamises, ülestõusmises ja troonile asetamises. Seal siseneme meie sellesse,
mis Ta on teinud. Tema on samastumise teinud, see on lõpetatud, kuid me rakendame selle
ellu, kui samastame end kõigega, mis Temaga toimus surmast alates. Vaatame kõigepealt
kahte aulist tiitlit, mis Talle anti 1 Kor 15:45. Kristlased tsiteerivad neid tihti valesti, on tähtis
seda õigesti teha. Salmis 45 ütleb Paulus:“ Nõnda on ka kirjutatud:“ Esimene inimene Aadam
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sai elavaks hingeks.“ Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab.“ Salm 47:“ Esimene inimene
oli maast muldne, teine inimene oli taevast.“ Kaks tiitlit on seal: viimane Aadam ja teine
inimene. Kuulen inimesi kutsumas Jeesust „Teiseks Aadamaks“, see pole nii, Ta on viimane
Aadam, seejärel aga teine inimene. Ta suri ristil kui viimane Aadam, mitte viimane ajas, kuid
viimane selles mõttes, et kogu inimkonna kurjuse pärand tuli Tema peale ja hävitati, kui Ta
suri. Kui Ta siis kolmandal päeval tõusis, tõusis Ta kui teine inimene- uut sorti inimene.
Sellist liiki polnud varem olnud, Jumal-inimese liiki- Immanueli liiki. Ta oli ihu pea,
esmasündinu surnuist ja uussünni kaudu samastatakse meid Temaga ülestõusmises ja kõigele,
mis sellega kaasneb. 1 Peetruse 1:3 ütleb apostel Peetrus:“ Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda
Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks
Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist.“ Jeesuse ülestõusmise läbi, kui samastame end
Temaga, sünnime uuesti, uude liiki- Jumal-inimese liiki. Kirjutatud on, et Issand teeb uut asja
maa peal. See uus asi on uus inimkond, liik, kus inimese ja Jumala loomus on täiuslikult
ühendatud igavesest ajast igavesti. Vaatame nüüd samastamise erinevaid aspekte. Jeesus suri
viimase Aadamana. Paulus selgitab seda Roomlastele 6:6,11-üks Pauluse pikkadest lausetest:“
Teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et
me kunagi enam ei orjaks pattu.“ Väga oluline ütlus. Paljud kristlased ei tea seda. See on
ajalooline fakt. Kui Jeesus suri ristil, löödi meie vana inimene- vastuhakkav, langenud,
aadamapärane loomus löödi risti Temas. Vana inimene on parandamatu, Jumal ei ürita teda
muuta, Ta ei saada teda kirikusse või õpeta talle Pühakirja. Tal on vaid üks lahenduslahendus on hukkamine. Halastuse sõnum on see, et see hukkamine toimus rohkem kui 19
sajandit tagasi, kui Jeesus suri ristil. Siis jätkab Paulus salmis 11 ja viitab sellele:“ Nõnda
arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses.“ See, mis
Jumal ristil tegi, on lõpetatud, ajalooline fakt. See kehtib, sõltumata sellest, kas seda teame või
usume. Kui seda aga teame ja usume, toimib see meis. Peame ütlema, et just nii nagu Jeesus
hukati ristil, nii usun ka mina, et mu vana, langenud, vastuhakkav, kaduv loomus mõisteti
surma ja hukati- see on väljapääs. Surm on ainus väljapääs vanast, langenud, aadama
loomusest, kuid saame sinna Jeesuse surma läbi ristil. Paulus ütleb:“.. arvestage endid olevat
surnud patule...“ Mulle on saanud see väga elavaks, mis tähendab olla patule surnud. Toon
alati selle kujuteldava näite ühest väga halvast mehest. Religioossete inimeste jaoks oli ta
kohutav: ta jõi viskit, vandus, needis oma naist ja lapsi, vaatas igasuguseid halbu asju telekastpaha mees. Kuid ta naine ja lapsed olid usklikud ja nad hiilisid välja pühapäeva õhtuti
kohaliku kiriku teenistusele ja mees alati sõimas neid, kui nad läksid. Ühel õhtul nad hiilisid
jälle välja. Mees istus oma tugitoolis, sigar suus, klaas viskit laua peal ja vaatas midagi
telekast, mida poleks pidanud vaatama. Neil oli aga imetore õhtu jumalateenistusel, nad said
rõõmsaks Vaimus, tulid tagasi ja laulsid ikka veel, astusid tuppa ja mõistsid äkki- nad
seisatasid ja ootasid, et algab sõimamine. Aga sõimu ei tulnud. Nad vaatasid ringi, sigar oli
tuhatoosis pooleli, kuid ta ei suitsetanud, viskiklaas oli laual, kuid ta ei joonud. Mingit
liikumist ei toimunud. Teate, mis oli juhtunud? Ta suri. Ta sai südameinfarkti ja suri. Mis oli
juhtunud? Ta oli patule surnud. Patul polnud enam mingit huvi ta vastu, mingit väge ta üle,
patt ei tekitanud enam mingit reaktsiooni temas. Ta oli patule surnud. Paulus ütleb: arvestage
ka teie end olevat surnud patule. Patul pole mingit väge te üle enam, mingit huvi te vastu, patt
ei tekita mingit reaktsiooni teis- see on tõeline samastumine. Mõistame, et kui Jeesus suri
ristil, siis see vana, kaduv, patune loomus suri Temas. Kohtan inimesi, kes reisivad mööda
ilma, et põgeneda oma probleemidest, kuid tegelik probleem käib nendega kaasas, sest see on
see vana inimene ja temast ei saa lahti reisides. On ainult üks väljapääs- surma läbi, Jeesuse
surma läbi meie eest. Teine pool on see, et meie samastame end Jeesusega. Seda teeme usu
läbi. Teeme seda, sest Piibel ütleb, et see on nii. Siin on samastumise viis sammu: kõigepealt
me surime koos Temaga- lihtne minevikuvorm. Mäletate, rääkisin sellest- sündmus, mis
toimus teatud ajahetkel. Koloslastele 3:3 kirjutab Paulus kristlastele:“ Te olete surnud..“ Nad
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elasid ju endiselt maa peal, kuid ta ütles, et nad surid. Millal? Kui Jeesus suri. „Sest te olete
surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas.“ 2 Timoteose 2:11 näitab Paulus selle
rakendust:“ Ustav on see sõna: kui me oleme surnud koos temaga, siis ka elame koos
temaga.“ Samastume Temaga surmas- Tema surm oli meie surm. Seejärel samastume Temaga
selles, mis surmale järgnes- matmine. See on väga oluline. Peame Temaga samastuma
matmises. Kuidas me seda teeme? Ristimise kaudu. Seetõttu on ristimine nii tähtis. Ta
surmaga samastumine on sisemine, kuid samastumine matmises on väline, nähtav
samastumine Issandaga. Maades, kus on kristusevastased jõud, on ristimine otsustav hetk- nii
juutide, moslemite kui teiste hulgas. Kui ütled, et usud Jeesust, saavad nad vihaseks, kuid kui
saad ristitud, pääseb põrgu valla, sest siis põgened nende territooriumilt. Samastume Temaga
matmises ristimise läbi. Vaatame kahte kohta. Roomlastele 6:4:“ Me oleme siis koos temaga
maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse
läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.“ Samastume Temaga matmises ristimise läbi. Iga
ristimisteenistus peaks olema kahekordne teenistus- matmine, millele järgneb ülestõusmine.
Kuid ainult siis, kui meid maetakse, saab meid üles äratada. Koloslastele 2:12 ütleb Paulus
jällegi sama:“ Kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu
läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist.“ Kui meid maetakse koos Temaga
ristimises, on meil õigus järgneda Talle kõiges, mis järgnes Ta matmisele. On veel kolm
staadiumi, kõik on kirjas Efeslastele 2. On veel teisigi kohti Uues Testamendis. Ef 2:4-6:“
Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure
armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes- armu
läbi te olete päästetud!-, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse
olukorda Kristuses Jeesuses.“ Meid tehti elavaks, sest Jeesus ei tulnud hauast surnuna, Ta
tehti enne elavaks. Meid tehti elavaks, tõusime üles, kuid me ei peatu seal- meid asetatakse
taevasesse olukorda. Mille peal Ta taevas istub? Troonil. Uus tõlge ütleb, et meid asetatakse
troonile koos Temaga. Seega oleme surnud, meid maetakse, tehakse elavaks, äratatakse üles
ja asetatakse troonile. Seda on meil endal täiesti võimatu saavutada, pole mingit võimalust
selle kallal vaeva näha, pole võimalik seda ära teenida. Saame seda ainult ühtmoodi vastu
võtta- usu läbi. Ainult usu kaudu. Kui mõistame selle pääste haaret, siis oleks naeruväärne
püüda seda välja teenida või teha midagi, et olla selle vääriline. Üks probleem paljude
kristlastega on see, et neil on ebamugav tunne, et peaksid tegema midagi, et seda ära teenida.
Tulemuseks on see, et nad ei naudi seda. Kui arvad, et oled selle ära teeninud, siis Jumal ei
anna seda, sest see oleks valel alusel. Seetõttu on kõige hullematel patustel lihtsam päästetud
saada, kui kirikuskäijatel, oled märganud? Olin üks hullematest. Ma lihtsalt haarasin kõigest
kinni, sain Vaimuga ristitud, vaimuannid. Tal võttis sama protsess kuid, sest kuskil taga
kuklas arvas ta, et peab selle ära teenima. Tahan jagada teiega üht ilusat mõtet, Ef 2. peatükist.
Järgmine salm pärast seda, kui räägitakse elavaks saamisest, ülestõusmisest, troonile
asetamisest. Ef 2:7- see avaldab Jumala eesmärgi, miks Ta seda tegi:“ Et näidata tulevastel
aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses.“ See on
hämmastav mõte. Tulevastel aegadel, mitte vaid selles elus, vaid igavesti igavikus. Peaksime
olema Jumala armu rikkuse näide kogu universumile. Kui Jumal tahab mis tahes loodule
näidata oma armu rikkust, siis Ta ütleb: vaadake neid inimesi, nad on minu lähedal, nad
ülistavad mind, nad on mu lapsed- ja nad olid patused, vastuhakkajad, väljaheidetud,
kõlbmatud, kasutud, minu vaenlased, kuid siiski tõin nad enda juurde kogu igavikuks.
Loodan, et oled selleks valmis, et kogu igaviku oled Jumala näide Ta armust. Pea meeles,
armu ei saa välja teenida. On palju asju igavikulises korras, mida me täielikult ei mõista, kuid
arvan, et mingis mõttes pidi Jumal laskma patul juhtuda, et näidata millegi läbi oma armu.
Mitte et Jumal kiitis patu heaks, kuid kui see sündis, siis selle asemel, et alla anda, ütles Ta, et
siin on tõeline võimalus näidata kogu universumile oma armu. Kui selle ajani oli Ta näidanud
oma loomuse mitmeid külgi, kuid arvan, et Ta polnud kunagi täielikult näidanud oma armu.
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Seega meie oleme Ta võimalus, kui võib nii öelda. Me oleme need inimesed, kelles Jumal
näitab universumile armu tõelist olemust. Imeline. Natuke edasi, Efeslastele 2:10 ütleb
Paulus:“ Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii
nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.“ Lisaks Ta armu näitele ütleb
Paulus, et oleme Ta teos. Kreekakeelne sõna on seal „poeima“, millest tuleb ka sõna
„poeesia“. See viitab kunstniku meistriteosele. Seega oleme Jumala loov meistriteos. Kui Ta
tahab universumile näidata oma loova geeniuse täielikku mõõtu, siis meie oleme selle
näidisteos. See on põnev, kas pole. Mulle on õnnistuseks see, et lihtsalt tõestada, mida Ta
suudab. Oma meistriteose materjali jaoks kas teate, kuhu Ta läks? Kolihunnikusse. Mõistate?
„Võin teha ükskõik millest ükskõik mida- lõin tähed ja päikese ja kõik muu, mere ja puud..“
Kuid et näidata, mis Ta tegelikult suudab, ütleb Jumal:“ Võtan need inimkonna katkised tükid
ja vormin neist meistriteose.“ Ta suri, et luua oma meistriteos meeste ja naiste katkistest
eludest. Milline sõnum, milline ilmutus? Kui sa pole põnevil päästest, siis ma ei tea, kui palju
päästet sul tegelikult on. Inimesed ütlevad, et oleme fanaatikud, kui hüppame ringi ja
plaksutame käsi. Olin loogik enne, kui kristlaseks sain- ja see on loogiline reaktsioon
Pühakirja ilmutusele. Kui tõesti usume asju, millest rääkisin, siis vaid istuda ja öelda, et see
on hea, on täiesti ebareaalne. Kas proovime natuke- tõuseme püsti, õnnistame Issandat!
Ütleme Talle, et usume, mis Ta meie kohta ütleb. Tänu, Jeesus! Tänu, tänu! Õnnistatud olgu
Su nimi! Me usume Sind, Issand! Oleme päästetud armu läbi, me pole seda ära teeninud, me
ei saakski, Sina otsustasid seda teha! Õnnistame Su nime, tänu, tänu Sulle, Issand! Aamen.
Olen kirjeldanud seda, mis Jumal on teinud- see on olemas, see on ideaalselt ideaalne,
täielikult täielik. Kuid meie peame siiski teadma, kuidas seda rakendada. Annan endast
parima ja püüan kirjeldada samme, mille varal saame rakendada seda, mida Jumal on teinud.
Minu arvates on neli lihtsat sammu: 1. Parandada meelt; 2. Uskuda; 3. Tunnistada; 4. Käituda
selle põhjal, mida usud. Vaatame mõnda kirjakohta. Esimene ülioluline samm, millest keegi
mööda ei saa, on meelt parandada. Kogu Piibel on väga selge, et keegi ei saa Jumalaga
lepitatud patus ja vastuhakus, ilma meeleparanduseta. Näen tänapäeval, et õpetus
meeleparandusest on väga nõrk ja ebaefektiivne koguduse paljudes valdkondades. Arvan, et
kogudus kannatab suuresti. Olen aastate jooksul palju nõustanud, praegu enam mitte, kuid
nägin, et pole palju kristlasi, kel poleks probleeme. Olles pikalt koos kristlastega, kel on palju
probleeme, tegin järelduse, et 50% probleemide põhjuseks oli meeleparanduse puudus.
Teisisõnu, kui nad oleksid tõesti meelt parandanud, poleks neid probleeme. Meeleparandusest
ei saa mööda minna. Usun, et on tähtis seda rõhutada, sest liigub õpetust, mis ütleb, et
meeleparandus on negatiivne jne. Võib-olla tõesti, kuid vajame seda väga. Vaatame Jeesuse
sõnu Markuse 1:15, see on Ta avaliku teenistuse algus:“ Aeg on täis saanud ja Jumala riik on
lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!“ Jumal ei palu kellelgi uskuda enne
meelt parandamata. Usun, et see on võimatu. Ei ole võimalik uskuda, kui sa pole tõeliselt
meelt parandanud. Võid teha läbi kõik välised rituaalid, kuid reaalset seda pole. Mida
tähendab meeleparandus? See pole emotsioon, see on otsus. Kreekakeelset sõna, mida
kasutatakse tavakeeles, tõlgitakse valdavalt „meelt muutma“. Meeleparandus on
meelemuutus- oled elanud ühtmoodi, otsustad elada teistmoodi. Oled elanud endale, oma
normide järgi, teinud oma asja, nüüd otsustad: ma alistun Jumalale, elan Jumala viiside järgi,
Jumal ütleb mulle, mida teha, ja teen selle järgi. Inimene, kes on tõesti meelt parandanud, ei
vaidle Jumalaga. Saan kirju inimestelt, kel on probleemid, mõned neist on pikalt raskustes
olnud ja nad on meeleheitel. Arvan, et vähemalt osad neist ei ole päriselt meelt parandanud,
sest nad tahavad lahendust probleemile, et saaksid teha, mis nemad tahavad. Neil on oma
plaan, mis nad tahaksid teha ja olla elus, kuid see pole meeleparandus. Meeleparandus ütleb:
siin ma olen, Jumal, tee minuga, mida Sina tahad! Ma ei tee oma plaane, panen oma
ambitsioonid kõrvale. Sul võivad olla täiesti teised plaanid, panen enda omad kõrvale ja avan
end sellele, mis Sina tahad, mis tahes see ka pole. See on meeleparandus. Ma ei kritiseeri neid
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inimesi, kuid ei usu, et nad mõistavad. Vaatame mõnda kohta, kus see välja tuuakse. Pärast
ülestõusmist, Luuka 24, selgitas Jeesus oma järgijatele oma surma ja ülestõusmise kohta.
Salmis 46 ütleb Ta:“ Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles
tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude
andeksandmiseks...“ Kõigepealt kuulutati meeleparandust, mitte andestust. Meil pole õigust
meeleparandus välja jätta ja pakkuda andestust. Olin teenistusel Kagu-Aasias, üks Ameerika
jutlustaja rääkis. Ta edastas suurepärase jutluse, tõi välja, kuidas saame vastu võtta
tervenemist Jumala Sõnast. Kuid lõpuks ütles ta rahvale, kellest enamik olid hiinlased:“ Kui
tahate seda imelist elu ja kõiki neid õnnistusi, tulge ette ja võtke vastu!“ Ta ei maininud
meeleparandust mitte kordagi kogu sõnumi jooksul. Paljud tulid ette, kes olid
ebajumalakummardajad ja paljud muud ja nad tahtsid, kuid nad ei saanud. Tulemuseks oli
segadus. Üritasime Ruthiga (abikaasa) inimesi teenida, me ei mõistnud üksteise keelt. Oli
väga selge, et nad ei vastanud tingimustele, see polnud nende süü, sest tingimusi polnud
esitatud. Meie siin piibelliku taustaga võime siin oletada, et inimesed teavad
meeleparandusest, kuid see on ennatlik oletus. Kui lähed aga teise kultuuri, pole neil mingit
arusaama meeleparandusest. Paljudele tähendab meeleparandus endale kannatuste tekitamistronida põlvedel mööda Püha Peetruse kiriku treppi või end piitsutada. Moslemite hulgas on
inimesi, kes piitsutavad end, ka kristlaste hulgas. Meeleparandus ei ole endale kannatuste
tekitamine. Jeesus on kandnud kõik kannatused. Meeleparandus on otsus muutuda või saada
muudetud- lasta lahti kõigest ja öelda:“ Jumal, olen Sinu kätes.“ Vaatame Apostlite teod 2,
nelipühipäeva, Püha Vaim langes, rahvahulgad tundsid patusüüd, ei teadnud, mida teha.
Salmis 37 ütlevad nad jüngritele:“ Mida peame tegema, mehed-vennad?“ Ja seal tuleb Peetrus
3-punktise vastusega:“ Parandage meelt, laske end ristida, võtke vastu Püha Vaim!“ Mis on
esimene tingimus? Parandage meelt! See on Jumala vastus ka täna. Ei usu, et see tuleb
osadena, vaid kõik kogupaketina korraga: paranda meelt, saa ristitud, võta vastu Püha Vaim.
Näitan teile veel Pauluse teenistust ja sõnumit Apostlite teod 20. Paulus räägib koguduse
juhtidele Efesoses ja tuletab neile meelde oma teenimist Efesoses. Salmis 20 ütleb ta:“ Kuidas
ma ei ole teie eest pidanud salajas midagi teile tarvilikku, vaid olen seda kuulutanud ja teid
õpetanud avalikult ja kodasid mööda. Ma tunnistasin nii juutidele kui kreeklastele pöördumist
Jumala poole (meeleparandust) ja usku meie Issandasse Jeesusesse.“ Nii kreeklastele kui
juutidele kehtis sama järjestus: kõigepealt meeleparandus, siis usk. Siis jõuame uskumise ja
tunnistamise juurde. Kui punkte kirjutasin, ei teadnud, kumb peaks enne tulema: usk või
tunnistamine. Uues Testamendis neid ei eraldata. Vaatame võtmesalmi Roomlastele 10, kus
Paulus kirjeldab Uue Testamendi pääste tingimusi, Rm 10. Pane tähele järjekorda. Ta räägib
kahest asjast: suust ja südamest. Ta mainib neid igas salmis. Esimesed kaks korda mainib ta
suud enne südant, kolmandal korral mainib ta südant enne suud. Me ei mõtle nii, kuid
tegelikult saad sa usku selle ütlemisest. Mõned ütlevad:“ Ma ei usu ega saa seda öelda.“ Ma
ütlen: sina räägi ja avastad, et hakkad ka uskuma. Räägin natuke tunnistamisest. On üks
võtmesõna, see tähendab otseselt „öelda sama nagu“- tuleb ladinakeelsest sõnast „confeiteor“.
Tunnistamine on öelda sama, mida Jumal on öelnud oma Sõnas su kohta. Panna oma suu
sõnad kooskõlla Jumala Sõnaga ja see on päästeprotsessis täiesti hädavajalik. Ei ole võimalik
tegelikult kogeda päästet ilma õige tunnistuseta. Vaatame, mida Paulus ütleb Rm 10:8-10:“
Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames.“ Kus see kõigepealt on? Suus. „See on ususõna,
mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, et
Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse...“ Mida teed kõigepealt? Tunnistad
oma suuga, siis usud oma südames. Me küll ei mõtle nii, kuid tegelikult just nii see on.
Kolmandal korral ütleb ta:“ Südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.“
Kui oled kaks korda suuga öelnud, on see sul südames. Kui see on aga südames, siis ütled
seda suuga. Jeesus ütles, et südame küllusest suu räägib. Viis, kuidas seda südamesse saada,
on võtta see vastu kui Jumala Sõna ja hakata seda ütlema. Mida rohkem ütled, seda rohkem ka
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usud. Mida rohkem usud, seda rohkem ka räägid. Aga tundub, et eriti kirikuskäijate hulgas on
komme mitte usust rääkida. Tean- kasvasin üles Inglismaal, kus olid tublid kirikuskäijad ja
mõned kahtlemata ka päästetud kristlased. Mulle ei rääkinud keegi, mis tähendab olla
päästetud. Tol ajal oli religioon isiklik, sellest ei räägitud. Evangeeliumiga pole nii, sellest
räägitakse. Kui usud, siis tunnistad ja vastupidi. Avastad õige tunnistamise juures, et on üks
kuri, pime jõud, mis seisab su ees ja tahab suu kinni hoida. Pead kasutama oma tahet ja suu
lahti tegema ja rääkima õigeid asju. Tahan näidata teile Jeesuse ametit ülempreestrina seoses
tunnistusega. Vaatame kolme kohta, kõigepealt Heebrealastele 3:1:“ Seepärast, pühad vennad,
taevase kutsumise osalised, mõtelgem meie usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse
peale.“ Jeesus oli Jumala poolt väljasaadetud apostel, et tuua lunastus. Kui Ta lunastuse oli
toonud, naases ta Jumala juurde me ülempreestriks. Kuid Ta on meie tunnistuse ülempreester.
See on radikaalne- kui tunnistust pole, pole ka ülempreestrit. Kui suled oma suu maa peal,
suled ka oma advokaadi suu taevas. Mida rohkem tunnistad, seda enam vabastad Ta
ülempreesterlikku tööd enda elus. Heebrealastele 4:14:“ Et meil nüüd on suur ülempreester
Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame!“
Kui räägitakse Temast kui ülempreestrist, on see seotud me tunnistusega. Hb 3:1 ütleb, et Ta
on me usutunnistuse ülempreester, Hb 4:14 ütleb, et hoiaksime kinni oma tunnistusest, mis
see tähendab? Ütle, ja jätka ütlemist. Ära tagane, ära kaota julgust. Heebrealastele 10:21,23
pöördub autor sama teema juurde:“ Et meil on suur preester Jumala koja üle...“ Salm 23:“
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud.“ Näete
muutust, ei ole enam usutunnistus, vaid lootuse tunnistus, sest kui tunnistad usku küllalt kaua,
saab sellest lootus. Usk on loodetava tõelisus. Kui rajad tõelisust, sellele ehitub usk. Minu
lootuse definitsioon Piiblis on „kindlameelne ootus heale“. Kuid seal ütleb, et hoidke
vankumatult kinni tunnistusest. Kõigepealt on Ta meie tunnistuse ülempreester, siis peame
kinni hoidma oma tunnistusest ja siis sellest vankumatult kinni hoidma. Miks öeldakse siin
„vankumatult“? Millele see viitab? Ütleksin nii- kui lendad lennukiga ja teatatakse: kinnitage
turvavööd! Mis see tähendab? Ole valmis raputuseks. Mis tähendab vankumatult? Ole valmis
vastuseisuks. Siin toimub võitlus su usutunnistuse üle. Saatana taktika on kasutada igasugust
survet, pettust, valet, kõike, mida saab- tal on üks eesmärk. Mis see on? Panna sind
tunnistama valesid asju. Kuidas me ta võidame? Hoides kinni õigest tunnistusest. See on nii
reaalne. Kui oled meelt parandanud, kui usud ja tunnistad, seejärel pead oma usku rakendama.
Jaakobuse 2:26 ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud. Usk, mis ei väljendu õigetes tegudes, on
surnud usk. Pakun teile välja kolm sobivat tegu, mis väljendavad me usku: 1. Saa ristitud. See
on esimene võimalus samastuda avalikult Jeesuse kui su Päästjaga. Markuse 16:16 ütles
Jeesus, et kuulutage evangeeliumi kogu maailmas, ja kes usub ja on ristitud, see päästetakse.
Ma ei usu, et võid pidada end päästetuks enne, kui saad ristitud. Mäletate, eristasin uussündi
ja päästet- võid olla uuesti sündinud, kuid sa pole sisenenud päästesse. Kes usub ja on ristitud,
see päästetakse. Kui uurid Apostlite tegude raamatut, siis keegi ei väida olevat päästetud enne,
kui on ristitud. See on neile ülitähtis. Filippus tõi eunuhhi Issanda juurde teel Gazasse, seal oli
veekogu ja eunuhh ütles seda, mitte Filippus. Seega Filippus oli juba selgitanud ristimise
tähtsust, kuigi seda ei mainita. Eunuhh ütles, mis takistab mul saada ristitud, ja saigi ristitud.
Mäletate, kui Paulus ja Siilas olid vangis, toimus maavärin, kõik said vabaks, vanglaülem sai
päästetud- mis juhtus? Tema ja kogu ta pere said ristitud samal öötunnil ega oodatud
hommikuni. Olen nii paljusid pastoreid kuulnud, et neil on ristimisteenistus kolme nädala
pärast, pange end kirja. See pole nii Uues Testamendis. See on- usu ja saa ristitud! Olen
näinud parimaid koosolekuid oma vaimse karjääri jooksul, kus inimesed on uskunud ja
saanud ristitud. Üks selline toimus aastaid tagasi, paljud said ristitud. Huvitav oli aga, et
grupp baptiste tuli lihtsalt vaatama, ristimine toimus basseinis. Seal oli selline Jumala ligiolu,
et inimesed lihtsalt kukkusid jumala väe all basseini ääres. Need kallid baptistid ütlesid, et
oleks neil ka nii olnud. Kui teha ristimisest teatud üritus kirikukalendris, on sama, kui teha
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päästest üritus, mis toimub, kui tuled kirikusse ülestõusmispühadeks. See eraldab selle ta
tegelikust tähendusest. Esimese asjana pärast uskumist peaksid saama ristitud. Leia keegi,
ükskõik kes. Õpetasin sellest YWAM’i ülikoolis paar nädalat tagasi. Püüdsin olla mitte
vastuoluline, seega ütlesin lihtsalt nagu tänagi:“ Usu ja saa ristitud!“ Ei rääkinud midagi
ristimismeetodist. Inimesed tulid pärast mu juurde ja tahtsid saada ristitud. Õppejõud ütles, et
see on minu asi nüüd. Nad marssisid basseini äärde ja said samal tunnil ristitud. See oli põnev.
Kui evangeelium pole enam põnev, siis oleme midagi kaotanud. Kui meil pole tegusid, siis
arvan, et pole palju usku. Siiraim usuväljendus on Jumala tänamine. Kui tõesti usud, mida
õpetan, siis pead siit minnes Jumalat tänama. Vastasel juhul oled uskmatu või kõige
tänamatum inimene siin linnas. Tegelikult sa aga pole tänamatu, lihtsalt pikaldane uskuma.
Mõned Jeesuse imed sündisid vaid tänu andmisest- viie tuhande toitmine. Jeesus vaid tänas ja
viiest leivast ja kahest kalast jätkus pea kümne tuhandele. Tänuandmises on peaaegu
piiramatu vägi. Tegude osa lõpuks vaatame Roomlastele 8:14:“ Sest kõik, keda iganes Jumala
Vaim juhib, on Jumala lapsed.“ Jumalal pole ühtainsat plaani iga uskliku jaoks. Teed esimese
sammu, saad ristitud ja pärast seda Püha Vaim näitab sulle Jumala plaani sinu elu jaoks. Ära
võrdle end teistega, Jumalal on isiklik plaan iga uskliku jaoks. Tahan lõpetuseks midagi öelda,
see on tähtis. Kui kuulsid vaid, mida olen täna rääkinud, võid mõelda: kas minuga on midagi
valesti, sest tal paistab kõik nii lihtne ja mul pole üldse lihtne. Ütleksin selle kohta, et see on
lihtne, kuid mitte kerge. Annan teile kolm põhjust, miks see kerge pole. Sul on kolm vaenlast,
kes teevad asja keeruliseks. 1. Sul on sisemine vaenlane- Piibel kutsub seda lihalikuks
meeleks, uuendamata meeleks. Rm 8:7,8 ütleb Paulus, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala
vastu, ta ei alistu Jumalale ega suudagi seda. Me meeltes on Jumala vaenlane, kes seisab vastu
asjadele, mis Jumalal meie jaoks on. Peame tooma selle meele Jumala tahte alla. Paulus ütleb
2Kr 10:5, et peame võtma oma mõtted vangi. Huvitav, et sõna „vangi“ ei tähenda
tsiviilvangi, vaid sõjavangi. Teisisõnu, su mõtted on Jumalaga sõjas ja pead võtma need
sõjavangid ja tooma Jumala alluvusse. Enamike kristlaste võitlus toimub nende mõistuses.
Ärge üllatuge, see ongi nii. Siis on meil väline vaenlane, kes meile vastu seisab. Mis ta nimi
on? Saatan. 1Peetruse 5:8,9 ütleb:“ Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi,
otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus...“ See on kestvas olevikuvormis. On ka
teine vorm, mis ütleb, et tee kord ja ongi kõik. Kuradi puhul ühest korrast ei piisa. Pead talle
jätkuvalt vastu seisma. Ta avaldab jätkuvalt survet, sina seisad jätkuvalt vastu. Jaakobus ütleb,
et alistuge Jumalale kõigepealt, siis seiske vastu kuradile, ja mis siis juhtub? Põgeneb te
juurest. Kuid ta on päris põikpäine, teda peab veenma. Ta katsetab mitmeid taktikaid, enne
kui alla annab. Lõpuks elame vaenulikus keskkonnas, mida kutsutakse maailmaks. Jeesus
ütles jüngritele:“ Ärge üllatuge, kui maailm teid vihkab, sest ta on mind enne vihanud.“
Johannese 15:19 kasutab Ta sõna „maailm“ 5 korda:“ Kui te oleksite maailmast, siis maailm
armastaks teid kui omi, aga et teie pole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud,
seepärast maailm vihkab teid.“ Viis korda ühes salmis. Peame mõistma, mis on maailm. See
on inimesed ja süsteemid, mis pole Jumala õiglase valitsuse all Jeesuse Kristuse isikus. Kõik,
kes pole nõus alistuma Jumala õiglasele valitsusele Jeesuse isikus, kuulub maailma
kategooriasse. Maailm ja kogudus on kaks täiesti erinevat gruppi. Suurim probleem
kogudusele on, kui ilmalik mõtlemine hiilib kogudusse. Sealt saavad probleemid alguse.
Lõpetuseks toon välja kolm jõudu, kellega peame tegelema: maailm, liha ja kurat. Seetõttu on
see lihtne, kuid mitte kerge.
Rist keskpunktiks.
Kogudusel on tänapäeval nii palju asju vaateaknal, et inimesed ei näe enam risti. Kui mõtlesin
sellele, rabas see mind. Mõtlesin kõigele, millest koguduses räägitakse, näiteks õpetus
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tervenemisest, vabastusest, jõukusest, kuidas olla isa, abikaasa, kuidas teha mis tahes asju. Ma
kindlasti ei kritiseeri seda õpetust, olen isegi õpetanud pea kõigil neil teemadel. Kuid ükski
neist asjust ei toimi ilma ristita. Rist on ainus armu ja väe allikas, mis paneb kõik ülejäänud
õpetuse toimima. Kui me ei hoia risti keskmes, on meil palju häid põhimõtteid ja eetikat ja
reegleid, mille järgi me ei suuda elada. Kui näeme, et ei suuda nii elada, siis tavaliselt on
tulemuseks, et toome need põhimõtted alla enda tasemele. Kuid need pole Uue Testamendi
standardid. Selle teema tutvustamiseks loen Pauluse sõnad 1Kr 2:1-5. Mulle väga meeldib 1
Korintlastele kaks esimest peatükki, sest Paulus räägib neis peamiselt selle maailma tarkuse ja
ristisõnumi erinevusest. Kui ta räägib tarkusest, mõtles ta peamiselt tolle aja Kreeka
filosoofiat. Enne kui sain kristlaseks, õppisin 7 aastat Kreeka filosoofiat Gambridge’i
Ülikoolis. Tunnen, et võin julgelt kinnitada, kui õiged on Pauluse sõnad Kreeka filosoofia
ning filosoofia ja inimtarkuse kohta üldse. Pean tunnistama, et Pauluse kirjadest paistab, et tal
oli väga põhjalik arusaam Kreeka filosoofiast. Ta oli väga kõrgelt haritud, ta oli kõrgelt
haritud ka tolleaegse judaismi õpetuses. Sellegipoolest neis salmides ütleb ta hämmastava
lause:“ Otsustasin teada mitte midagi...“ See oleks ebatavaline igaühe kohta, kuid juutide
jaoks on see erakordne. Sest kui juudid on sajandeid millegi üle uhked olnud, siis on need
teadmised. Leida kõrgelt haritud juut, kes ütleks, et otsustas teada mitte midagi, pead küsima,
mis pani sellise inimese taolist otsust tegema. Loeme 1 Kr 2:1-5:“ Kui ma teie juurde tulin,
vennad, ei tulnud ma (Korintose kogudusse) eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile
Jumala saladust. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast
kui ristilöödust. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas ning mu kõne ja
mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega, et te usk ei oleks
inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes.“ Peame vaatama ajaloolist tausta. Kui vaatame
Apostlite tegusid, näeme, et Pauluse teenimistööd Korintoses kirjeldatakse Ap 18. Eelmises,
17. peatükis aga näeme Pauluse tööd Ateenas. Ateena oli tolle aja maailma ülikoolilinnfilosoofia ja inimtarkuse kese. Praeguse nn. humanismi allikas. Paulus kohandus päris
üllatavalt oma kuulajaskonnaga. Ta rääkis Ateena intellektuaalse ja sotsiaalse elu
kõrgklassiga. Ta rääkis filosoofia terminites, tsiteeris isegi Kreeka luuletajat. Lõpetuseks olid
tulemused suhteliselt keskpärased, öeldakse, et mõned uskusid. Ma ei tea, kas Paulusel oli
õigus või mitte, kuid sealt ta jätkas teed Korintosesse, mis oli suur tüüpiline sadamalinn täis
kõikvõimalikke pahesid: prostitutsiooni, homoseksuaalsust, ebamoraalsust, kõikvõimalikku
väljapressimist. Samal ajal, kuskil Ateena ja Korintose vahepeal tegi ta otsuse: kui jõuan
Korintosesse, unustan kõik, mida tean, v.a Jeesuse Kristuse ja Tema kui ristilöödu. Korintoses
olid tulemused tohutud, kogu linn pandi liikuma. Evangeeliumi sõnum puudutas kogu linna.
Ajaloolased arvavad, et üsna varasest ajast oli Korintoses umbes 25 000 usklikku. Täiesti
teistmoodi kui Ateenas. Mis seda muutis? Sõnum- Jeesus Kristus kui ristilöödu. Vaatame veel
korraks 1 Kr 1, tahan lugeda sealt natuke, sest need on mu isiklik tunnistus. Nagu mainisin,
õppisin 7 aastat Kreeka filosoofiat, ja ka teisi, kaasaegset filosoofiat, mis oli tol ajal
populaarne, ligi 50 aastat tagasi- lingvistilist filosoofiat, loogilist positivismi ja kõike taolist.
Olin Ludwig Wittgensteini õpilane kaks aastat Cambridge’s, teda tunti kui lingvistilise
filosoofia isa- väga tark mees, kuid kindlasti mitte kristlane. See on mu isiklik tunnistus, 1 Kr
1:18-21:“ Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see
Jumala vägi, sest kirjutatud on:“ Ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlike
mõistuse.“ Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole
teinud maailma tarkuse narruseks? Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära
tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes
usuvad.“ See on minu tunnistus. Jumala tarkuses läbi tarkuse ei kohtunud ma kunagi
Jumalaga. Kui aga kuulsin sõnumi narrust ja vastasin sellele, sain ma päästetud. Annan teile
rea erinevaid põhjusi, miks peab rist kõige keskmes olema, miks miski muu ei tohi võtta risti
kohta koguduses, üldiselt ja eriti me enda elus. Toon välja kuus aspekti risti juures. Selgitan
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kõigepealt, võib-olla tekitab mõnedele segadust, mida ma risti all mõtlen. Mõistan, et teatud
taustaga inimeste jaoks tähendab rist tükikest puud või metalli, mis nad kaela riputavad. Kui
räägin ristist, räägin ohvrist, milleks Jeesus end tegi ristil, Tema ohvrimeelsest surmast, ja
kõigest, mis see meie jaoks tegi. Selle asemel aga, et igakord seda kõike mainida, koondan
selle sõnasse „rist“. Esimene aspekt ristist: see esindab üht täiuslikku ohvrit. See on kirjas
Heebrealastele 10:14:“ Sest üheainsa ohvriga on ta (Jeesus või Jumal) teinud pühitsetavad
jäädavalt täiuslikuks.“ Autor ütleb siin, et enda ohvrimeelse surma läbi ristil andis Jeesus
täieliku, ideaalse, täiesti piisava vastuse iga inimese igale probleemile, mis tahes hetkel, mis
tahes kohas igaveseks. Ta ei pea seda kunagi uuesti tegema. Kui loete järgnevaid salme,
vastandab autor vana lepingu preestrid Jeesusega kui preestriga, kes tõi end ohvriks. Ta ütleb
Vana Testamendi preestrite kohta, et nad kunagi ei istunud, nad jäid alati seisma, sest nende
töö polnud kunagi lõpetatud. Nad võisid ükskõik kui palju ohvreid tuua, kuid alati oli vaja
veel. Jeesuse kohta aga öeldakse, et see mees, pärast seda, kui Ta oli toonud ühe ohvri patu
eest igaveseks, istus Ta maha Jumala paremale käele. Miks Ta maha istus? Sest Ta ei pidanud
seda kunagi uuesti tegema. Ühe ohvriga oli ta toonud täieliku, täiusliku vastuse iga inimese
igale vajadusele. Selle ohvri olemust kirjeldatakse prohvetlikult 700 aastat enne, kui see
toimus Jesaja 53. Siin on suurepärane eelvaade Jeesuse lepitusele. Kuigi Teda ei mainita, on
Ta ainus, kes vastab sellele kirjeldusele. Js 53:6:“ Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks
meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema (Jeesuse) peale.“ See
on kogu inimkonna probleem, üks asi, mis meil kõigil ühine- me kõik oleme läinud oma teed.
Oleme pööranud selja Jumalale ja Ta seadustele. Piibel kutsub seda üleastumiseks. See on
väga karm sõna. Arvan, et parim tänapäevane tõlge oleks „vastuhakk“. Jumal on pannud
Jeesuse peale kogu inimkonna vastuhaku, kuid see sõna, mis on tõlgitud „vastuhakuks“,
tähendab ka kõiki kohutavaid tagajärgi ja karistust vastuhaku eest. Seetõttu on see täiuslik
ohver. Sest Jumal pani Jeesuse peale me kõigi vastuhaku ja selle tagajärjed ning
kohtumõistmise, mis see oli ära teeninud. Väga lihtsas keeles on asjad nii- kõik meile
määratud kurjus pandi Jeesuse peale, et kogu hea saaks meile osaks. See oli kõik, mis Jeesus
pidi tegema. Ta tegi seda kõike ühe ohvri läbi. Jesaja 53:10 jätkab prohvet:“ Aga Issand arvas
heaks teda alandada haigustega. Kui ta iseenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast
sugu, ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi.“ Seal on selge ettekuulutus Jeesuse
ülestõusmisest, sest eelnevates salmides öeldakse, et Talt võetakse elu. Kui aga öeldakse, et
Ta näeb oma tulevast sugu, Ta elab kaua, ei saa see toimuda ilma et Ta üles tõuseks. Seal
öeldakse, et Jumal tegi Jeesuse hingest patuohvri või süüohvri kogu inimkonna heaks. Meie
piiratud inimmõistus ei suuda seda lõplikult haarata, et kui Jeesus oli ristil, usun, et me
haigused ja valu pandi Ta ihule, kuid me patt pandi Ta hinge peale. Tema täiuslikult õige,
püha hing tehti patuks meie patu läbi ja selle ohvri läbi kandis Ta ära meie patu. Kogu Piiblis
on üks läbiv sõnum, patule on vaid üks lahendus- see on ohver. Iga Vana Testamendi ohver
vaatab prohvetlikult ette Jeesuse ohvrile ristil. Selle ühe ohvri läbi eemaldas Ta patu
igaveseks. Selles kontekstis on oluline uurida Heebrealaste kirja. Kirja autor ütleb Vana
Testamendi ohvrite kohta, et need ohvrid tuletasid igal aastal pattu meelde, kuid need ei
suutnud pattu ära võtta. Näiteks Iisraeli peamine ohver- lepituspäeva ohver- kehtis ainult aasta
aega, see ei võtnud pattu ära, see kattis patu kinni aastaks ajaks, kuni pidi jälle ohverdama.
Mõnes mõttes oli see patu meeldetuletamine- igal aastal tuletati jälle meelde, et pead
patuprobleemiga tegelema. Ja seda sai teha vaid aastaks. Kuid siis ütleb autor, et Jeesus
hävitas patu iseenda ohverdamise läbi. Järelikult pole enam muud ohvrit patu jaoks vaja.
Paulus räägib sellest 1 Korintlastele 5:21. VT ohverdamise seaduse kohaselt see loom, kes
ohverdati, samastati selle inimese patuga, kes selle ohverdas. Kui siis Jeesus ristil ohverdati,
samastati Ta meie patuga. Paulus väljendab seda 2 Kr 5:21:“ Ta on teinud patuks meie asemel
selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.“ Näete seda
lihtsat vahetust- niivõrd tähendusrikas. Jumal tegi Jeesuse patuks meie patu läbi, et meie
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saaksime õigeks Tema õigsusega. See on Jumala ravim patule, ühtegi teist pole. Vaatame veel
üht Pauluse ütlust Roomlastele 8:31 ja edasi. Paulus rõhutab jällegi, et Jeesuse ohvrist piisab
kõigeks. Rm 8:31-32:“ Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla
meie vastu? Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas
ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?“ See kõik on meile antud Jeesuse
ohvri läbi. Andes Jeesuse, ei hoia Jumal midagi meie eest, vaid koos Temaga annab meile
tasuta kõik muu. Jeesuse üks ohver vabastab kogu Jumala halastuse ja hoole külluse. Me ei
vaja mingit muud alust, tegelikult polegi muud alust. See on ainus ja täiesti piisav alus Jumala
armu ja halastuse vabastuseks. Seda on väga tähtis mõista, sest kui tuled Jumala juurde armu
ja halastuse järele ühelgi teisel alusel kui Jeesuse ohver ristil, ei vasta Jumal sulle, sest see
oleks vale alus, see pole tõde ja Jumal on tõe Jumal. Me ei saa tulla Ta juurde oma heade
tegude läbi ega religioossuse läbi või peretausta või rahvuse põhjal või annete läbi, sest
Jumalat ei liiguta need. Need ei vabasta Jumala halastust ja armu. Ainus, mis vabastab Jumala
halastuse ja armu, on see, et Jeesus sai patuks meie pattude läbi, suri meie asemel ja tõusis
üles surnuist. Rõhutan väga, et mõtleksid sellele iga päev, las see tõde olla su mõtete , sõnade
ja elu keskmes, sest niipea kui rist ei ole keskmes, leiad, et sa ei koge enam Jumala armu
küllust. Leiad end raskustes, oled nõutu ja segaduses. Väga tihti tunned end ka süüdi ja sa ei
mõista, mis su elus toimub, miks asjad lähevad valesti. Vastuseks on see, et rist pole enam su
elu keskmes. Risti teine aspekt: risti läbi vabaneb Jumala üleloomulik arm me elus. Kristlus ei
ole vaid hulk reegleid, see pole hulk seadusi. Iisraelil oli olnud hulk Moosese antud seadusi
neliteist sajandit. Paulus ütleb, et Seadus on täiuslik, õige, püha, hea. Me poleks iialgi suutnud
Moosese Seadust paremaks teha. Kui sellest oleks piisanud, poleks Jeesus pidanud tulema.
Muigan vahel, sest tundub, et kristlased, kes õpetavad enim armust, teavad sellest kõige
vähem. Mõtlen inimestele, kes ütlevad, et me pole Seaduse all ja siis loovad nad enda reeglid,
mis on vahel päris keerulised. Kui Moosese Seadusest ei piisanud, siis ei piisa ka baptistide
omast ega nelipühilaste ega katoliiklaste omast. Me ei suuda parandada Moosese Seadust.
Moosese Seadusest ei piisanud mitte seetõttu, et Seadusel oli midagi viga, vaid meis oli
probleem- me ei suutnud Seadust pidada oma lihaliku loomuse nõrkuse tõttu. Loen Pauluse
sõnad sel teemal Galaatlastele 3:11-12:“ Et aga Seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees,
on ilmne, sest usust õige jääb elama. Aga Seadus ei ole usust, vaid „kes seda täidab, jääb
elama selle kaudu“.“ Paulus ütleb, et mitte keegi ei saa õigeks Jumala ees Seaduse läbi.
Räägitakse peamiselt Moosese seadusest. Keegi ei saa õigeks Jumala ees ükskõik mis seaduse
läbi. See on üks enim mainitud ütlusi Piiblis ja samas eiratakse seda enim kristlaste poolt.
Uues Testamendis on vähemalt 12 kohta, kus öeldakse: reegleid täites pole võimalik saada
õigeks Jumala ees. Enamikel kristlastel, keda kohtan, on arusaam, et kui nad järgivad õigeid
reegleid, on kõik hästi. See ei toimi, Jumal ei aktsepteeri seda. See ei anna neid tulemusi,
mida Jumal tahab. Tegelikult on tulemus pigem vastupidine. Sest inimesed, kelle tähelepanu
on reeglite täitmisel, muutuvad käsumeelseks. Siis väidavad nad, et nende mis tahes grupi
reeglid on õiged- oleme õiged, sest järgime neid reegleid. Need inimesed seal ei järgi me
reegleid, seega nad pole õiged. Tegelikult lõhestab käsumeelsus koguduse erinevateks
gruppideks vastavalt teatud seadustele, mida mingi grupp järgib. Mis on risti eesmärk? Kuidas
saame sellest osa? Ütlen midagi, mida on lihtne öelda, kuid mitte alati lihtne elada- risti
eesmärk on tuua meid kogu me oma tarkuse ja jõu otsa ja näidata meile, et neist pole mingit
kasu ja alles siis võime hakata kogema Jumala armu, kui oleme jõudnud enda jõu lõppu.
Paljudel teist on elus raskusi ja survet ja küsid:“ Mida Jumal teeb?“ Vastuseks on:“ Jumal viib
sind õrnalt, kuid kindlalt su enda jõu lõppu, kus parim, mida sina suudad, pole kaugeltki
piisav ja pead jõudma kõige selle lõppu ja vabastama millegi, mis on täielikult Jumalast ja
piisav. Vaatame 1 Korintlastele, mulle väga meeldivad need peatükid. 1 Kr 1, Jumal nö
valmistas mind ette õpetama seda, kui lasi mul pikka aega filosoofiasse süüvida. 1Kr 1:2225:“ Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust.“ Praegu on täpselt
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samamoodi. Usun, et meil pole tegelikult õigust pakkuda juutidele evangeeliumi, mis pole
üleloomulikult kinnitatud, arvan, et sellel pole mingit alust Uues Testamendis. „Sest juudid
nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutama ristilöödud Kristust.“
Mida me kuulutame? Mitte lihtsalt Kristust. Lihtne on õpetada Kristusest kui õpetajast ja
tervendajast, kuid sellest ei piisa, peame kuulutama ristilöödud Kristust. „...kes on juutidele
ärrituseks (nagu tänapäevalgi) ja paganaile narruseks (nagu praegugi), ent neile, kes on
kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus.“ Millal
näeme Kristust kui Jumala väge ja tarkust? Ainult siis, kui jõuame enda jõu ja tarkuse lõppu.
Siis ütleb Paulus midagi hämmastavat:“ Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala
nõtrus inimestest tugevam.“ Mis on Jumala narrus ja nõtrus ühe sõnaga öeldult? Rist. See on
lõplik nõrkus, pole midagi nõrgemat kui ristil surev inimene piinas, kes teeb viimseid
hingetõmbed. Täielik narrus, et Jumal saadab oma Poja, ainsa täiusliku inimese maailma ja
laseb Tal surra kurijategija surma. Täiesti nõrk ja rumal. Kui aga jõuame õigesse hetke oma
elus, kui jõuame oma tarkuse, kavaluse, jõu ja õigsuse lõppu, siis teeme hämmastava
avastuse, et see on tugevam kui inimese jõud ja targem kui inimese tarkus. Jällegi oma tausta
tõttu Kreeka filosoofias leian, et see on täielikult nii, see pole liialdus, vaid just nii see ongi.
Ristil on Jumala nõrkus tugevam kui meie tugevus ja Jumala rumalus on targem, kui meie
tarkus. Kuid enamusel meist on raske oma jõust ja tarkusest lahti lasta, tahame sellest kinni
hoida. Tahan Jumala tarkust, jõudu, kuid tahan enda omast ka kinni hoida. Jumalaga ei käi
asjad nii. Pead jõudma oma tarkuse ja jõu lõppu enne, kui Jumal oma armu annab. Paulus
räägib sel teemal hämmastavalt 2 Korintlastele 12. olete märganud, et paljud inimesed
tegelevad 1 Kr kirjaga, seal on kõik vaimuannid, kuid mitte väga palju 2 Kr, sest selle
teemaks on nõrkus ja kannatused. See pole populaarne teema. 2 Kr 12:7, Paulus räägib
isiklikust kogemusest:“...võrratult suurte ilmutuste tõttu.“ Ta räägib kõigist ilmutustest, mis
Jumal talle andis. Ilmutused kipuvad meid uhkeks tegema ja Jumal armastas Paulust nii väga,
Ta kaitses teda uhkuse eest väga ebatavalisel viisil. Ta lasi saatana inglil teda jälitada linnast
linna ning üles õhutada tagakiusu ja hoida teda alandlikuna. Ta ütleb nii:“ Ka võrratult suurte
ilmutuste tõttu. Seepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai...“ See on
metafoor Vanast Testamendist, kus Joosua hoiatas Iisraeli lapsi, et kui nad ei hävita
kaananlasi ja lasevad neil elama jääda, on nende ihus vaiad või okkad. Paljudel meil on enda
tegude tõttu nn okkad ihus, sest oleme tulnud tõotatud maale, kuid lubame kaananlastel ka
elada. Kuid see siin polnud Pauluse enda tõttu, seda tegi Jumal. Siin öeldakse „sõnumitooja“,
kuid kirjas on „ingel“, kreeka keeles on need samad sõnad. „...on mulle liha sisse antud vai,
saatana ingel, mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks.“ Kui uurida Pauluse tööd, oli
ta erinev teistest apostlitest, kõiki kiusati taga, kuid Pauluse katsumused olid tohutud. Pea igas
linnas, kuhu ta läks, toimusid rahutused. Filippuses ajas ta tüdrukust lausuja vaimu välja ja
kogu linn hakkas mässama ning Paulus ja Siilas visati vangi. See pole loogiline, sellel pole
arukat seletust. Kuid seal oli see ingel, kes õhutas asju Pauluse vastu üles. Kuhu tahes ta läks,
seal vallandusid rahutused. Pauluse puhul tavaliselt kas rahutused või ärkamine või mõlemad.
Arvan, et kogudus vajab rohkem rahutusi, et võiks toimuda rohkem ärkamisi. Paulus ütleb:“
Ma olen selle pärast kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks.“ Kuid Jumal ei
teinud seda. Kui inimesed ütlevad, et Jumal ei vasta nende palvetele, siis vastan: ära unusta,
„ei“ on ka vastus. „Kuid tema ütles mulle:“ Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi
täielikuks.“ See on tõesti nii. Kui meil on oma tugevus, kuidas siis inimesed meis Jumala
tugevust näevad. Nad ei märkaks seda. Kui aga oleme jõudnud oma jõu lõppu, ja siis oleme
tugevad, siis teame, et see on Jumala oma. Jumala jõud saab täielikuks minu nõrkuses. Räägin
palju tunnistamisest, kuid ma ei palu inimestel seda tunnistust öelda. Mul võttis aastaid aega,
kuni olin nõus seda ise tegema. Kuulake, mida Paulus ütleb:“ Nii ma siis kiitlen meelsamini
oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel
nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen
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nõder, siis ma olen vägev.“ Ma ei paluks kellelgi teil seda tunnistada, sest kui seda teed,
annad end sellele. Olen jõudnud niikaugele, et headel päevadel olen nõus seda tunnistama.
Mõtle sellele:“ Mul on hea meel..“ Mitte ma kannatan välja, elan üle, sallin, vaid mul on hea
meel nõrkuses, hädades, tagakiusamistes, vägivallas, ahistuses, vajadustes. Miks? Ta oli
õppinud selle saladuse, et kui jõuame oma jõu, tarkuse, tugevuse lõppu, siis päästab Jumal
oma väe valla. Mul on üks ütlemine: arm saab alguse, kus inimvõime lõpeb. Sa ei sobi Jumala
armu jaoks, kuni saad ise hakkama. Kui aga jõuad kohta, kus sa ei saa enam hakkama, kuid
asi peab tehtud saama, siis kvalifitseerud Jumala armule. Vaatame Galaatlastele 2:20, see on
veel üks Pauluse tunnistus. Väga huvitav on näha, kui palju Paulus ise oma usku tunnistas.
Kutsun sind üles Uut Testamenti uurima, kas leiad apostlitelt mõne negatiivse tunnistuse, ma
ei usu, et leiad midagi. Milline eeskuju! Siis lähed aga tänapäeva kogudusse, k.a
jumalasulased ja kuuled ainult negetiivset juttu: Ma ei saa seda teha, ma ei viitsi, oleks vaid,
ei ole võimalik. Apostlid ei rääkinud nii. Mitte sellepärast, et nad olid nii enesekindlad, vaid
nad olid jõudnud oma jõu lõppu. Paulus ütleb Gl 2:20-21:“ Ma olen ühes Kristusega risti
löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma
elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Ma ei
taha tühistada Jumala armu, sest kui õigus tuleks Seaduse läbi, siis tähendaks see, et Kristus
on asjatult surnud.“ Paulus ütleb, et Kristuse ohvri tulemusena ristil olen jõudnud oma elu
lõppu. Kui jõudsin risti juurde, siis Paulus suri. Nüüd ei ela enam Paulus, vaid Kristus, kes
elab minus. Kutsun sind üles seda ütlema, ütleme: Olen risti löödud koos Kristusega, kuid
siiski ma elan, kuid mitte mina, vaid Kristus elab minus. Elu, mis nüüd elan lihas , elan usu
läbi Jumala Pojasse, kes armastas mind ja andis end minu eest. Ma ei toetu oma usu peale,
sest kui Jeesus tuleb, tuleb Ta oma usuga. Usun, et see on võti Uue Testamendi pühadusse,
millest räägitakse tänapäeva koguduses väga vähe. Piibel ütleb aga, et ilma pühaduseta ei näe
keegi Jumalat. Vanas Testamendis tähendas pühadus väga keeruliste seaduste järgimist. Ühe 4
Moosese peatüki lõpus ütleb Jumal: ole püha, sest Mina olen püha. 1 Peetruse 1 tsiteerib
Peetrus seda: ole püha, sest Ma (Jumal) olen püha. Kuid seal on suur vahe. Uue Testamendi
pühadus ei ole reeglite pidamine. Kas mõistate? Uue Testamendi pühadust ei saavutata
reeglite pidamisega. See tuleb seeläbi, et sured ja lased Kristusel elada oma elu sinu läbi. Nii
et mitte mina, vaid Kristus. Ütleksin niimoodi: See pole võitlemine, vaid alistumine. See pole
pingutus, vaid ühendus Kristusega. Mõtlen alati ühele jumalakartlikule naisele, kes elab püha
elu. Kord ütles üks Kristlane talle:“ Õde, kuidas sa kiusatusega tegeled?“ Ta vastas:“ Kui
kurat koputab, saadan Jeesuse ukse vastu.“ Sellega on kõik öeldud. Mitte mina, vaid Kristus.
Mitte mida mina suudan, mitte minu vaimsed pingutused, vaid alistumine. Lased Kristusel
teha enda sees, enda läbi ja jaoks. Johannese 15 on pilt viinapuust ja okstest. See on ideaalne
näide, Jh 15:1,4-5 Jeesus ütleb:“ Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik.“ Peatun
korraks siin. Ärge laske inimestel end „kärpida“, on vaid üks isik, kes oskab sind meisterlikult
puhastada- see on Isa, las Tema teeb seda. On kogudusi, kus juhid tahavad sind „kärpida“.
Ära lase inimestel seda teha, sest see on valulik ja arvatavasti lõikaksid nad valesid asju ära.
Räägin kogemusest, mitte teooriat. Jumal Isa on aednik, Tema teab, kuidas meid puhastada.
Meie osa jumalasulastena pole puhastada, vaid aidata inimestel alistuda Jumala puhastusele,
jagada seda kogemust nendega. Edasi Jh 15:4,5:“ Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu
oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu
külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab
palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.“ Näete seda pilti. Olete näinud kunagi
viinapuu oksa, mis nii väga pingutab, et vilja kanda- sellist asja pole. Miks see vilja kannab?
Sest viinapuu elu voolab okstesse. Selles loos on kõik Kolmainsuse osad: Isa on
viinamäeaednik, Jeesus on viinapuu ja Püha Vaim on mahl. Kui Tema voolab läbi viinapuu
okstesse, kannad sina vaimuvilja. Juba sõna „vili“ ise ütleb, et see ei juhtu pingutuse läbi.
Ükski puu ei kanna vilja pingutades. Ükski kristlane ei saa kanda vilja pingutuse läbi. Peame
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jõudma kohta, kus lõpetame rabelemise. Mõnes mõttes ka oma head teod, mitte lihtsalt patud,
vaid ka asjad, mida arvame, et suudame teha, lõpevad ära ja alistuvad Jeesusele. Siis võime
öelda koos Paulusega, üks mu lemmikkohti, olen seda tegelikult endale terve päev öelnud,
sest ei tundnud, et olen sobilik seda sõnumit rääkima. Ristist õpetamine on minu jaoks kõige
väljakutsuvam teema. Filiplastele 4:13, pärast seda, kui Paulus seda kõike kogenud on, mida
kirjeldan, pane tähele, ütleb ta:“ Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ On veel
üks parem koht, mida praegu ei vaata, see jätab Kristuse välja, kuid see on Prince’i versioon:
Suudan kõik Temas, kes teeb mind vägevaks seesmiselt. Mul pole aega seda versiooni
selgitada, kuid usun, et see on hea. Võib-olla peaksime korraks sügavalt sisse hingama ja
ütlema: Suudan kõik Temas, kes teeb mind vägevaks seestpoolt. Sellepärast vajamegi risti.
Teine põhjus, sest ainult rist vallandab Jumala armu. Sul võivad olla kõik reeglid, põhimõtted,
õpetus, kuid sa ei suuda seda teha, kui puudub Jumala arm. Tegelikult mida rohkem reegleid
sul on ja sa ei tea, kuidas vabastada armu, seda hullemaks su probleemid muutuvad. Lõpuks
lööd kõigele käega ja ütled: ma ei saa sellega hakkama. Ja sul on täiesti õigus- sa ei saagi,
mina ka ei saa. On ainult üks isik, kes saab- Tema nimi on Jeesus. Kuid kui lubame tal elada
oma elu meis, kui alistume ristile, jõuame enda jõu lõppu, siis Tema suudab seda vägagi hästi.
Kui me sellega esimesel korral kohe hakkame ei saa, ei hülga Ta meid. Ta ütleb: sa proovisid,
siin sa eksisid, teeme uuesti. Ta on nii kannatlik. Olen kristlane olnud 48 aastat. Kui mõtlen
kõigi vigade peale, mis teinud olen, olen hämmastunud, et Jumal ikka hoiab mind. Kui sa pole
olnud kristlane sama kaua, ära muretse, võib-olla tegeleb Ta sinuga karmilt, korrigeerib sind,
teeb asju su elus, mida sa ei mõista, kuid Ta ei anna su suhtes kunagi alla. Teil võivad olla
karmid mälestused lapsepõlvest, vanematest, kes sind ei mõistnud või ei armastanud. Pea
meeles, et sul on teine Isa nüüd ja Ta nimi on Jumal. Ta on väga kannatlik, mõistev, õrn, kuid
samas mõtleb Ta tõsiselt asju, mida ütleb. Kolmas põhjus, miks vajame risti: Risti läbi
vallandub Jumala üleloomulik kinnitus sõnumile, mida kuulutame. Vaatame uuesti 1
Korintlastele 2:4-5, lugesime seda juba:“ Mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda
tarkusega...“ Ühes teises kohas tsiteerib Paulus oma kritiseerijaid, neid jätkus:“...ihulikult
meie juures olles on ta nõder ja ta sõna on armetu.“ Paulus ei olnud hea kõneleja, arvan, et
Peetrus oli hea kõnemees, tal oli hea väljendusoskus, kui loed ta kirju, need kõlavad hästi.
Arvatakse, et Paulus aga oli lühike, tal olid kõverad jalad, ta ei avaldanud kuidagi muljet. Ta
ei toetunud oma kõneosavusele, tarkusele, toetus üle kõige vaid ühele asjale- Püha Vaimu
üleloomulikule kinnitusele tema antud sõnumile. Jällegi ei toimi see tavaliselt enne, kui oleme
jõudnud kõigi oma plaanide lõppu. Kui jõuame lõppu, meil pole enam ühtki trumpi ja hoiame
siiski kinni Jumala tõotustest (lubadustest), siis Jumal vallandab üleloomuliku. Lõpetan
salmi:“ Mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe
osutamisega..“ Pane tähele, Püha Vaim saab näidata (osutada). Ta ise on nähtamatu, kuid
Teda saab näidata selle läbi, mis Ta teeb. Teda ennast pole võimalik näha, kuid võid näha
tunnustähti ja imesid, mis Ta teeb. See on Jumala enda tõendus kuulutatud sõnumile. Siis
ütleb Paulus:“ ...et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes.“ Jällegi oma tausta
tõttu hindan väga seda sõnumit. Filosoofia, mida õppisin ja mis oli väga populaarne 50 aastat
tagasi, on tänaseks täiesti moest läinud. Kui oleksin sellele oma elu rajanud, oleks mul praegu
lagunev vundament. Kui kohtusin Jeesusega, oli mul endal kogemus Jumala üleloomuliku
väega, mis on mind saatnud tänaseni. Loeme Pauluse sõnu Roomlastele 15:18-19:“ Sest ma
julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna
ja teoga...“ Teda huvitab vaid see, mis Kristus ta läbi on teinud, mitte, mis ta ise teinud on.
„Tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu väe läbi, nii et ma, alustades
Jeruusalemmast ja liikudes ümberringi Illüüriani, olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise
lõpule viinud.“ Ilma imede ja tunnustähtedeta pole me täielikult kuulutanud. Oleme
kuulutanud, kuid mitte täielikult. Võtan mõne hetke ja toon näite selle kohta. 50ndate lõpus
olin õpetajate kolledži direktor Keenias. Tol ajal nõudsid aafriklased väga haridust taga, nad
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olid nõus kooli minema, järgima kõiki reegleid, kõike, mis nõudsime. Kui ütlesime, et saage
ristitud või laulge, siis seda nad tegid. Sest nende tulevik sõltus sellest. Pärast aastast tööd
märkasin, et enamus sellest oli väline nõusolek hariduse pärast. Selles oli vähe tõelist
kuulekust. Ühel päeval kutsusin kõik kokku, umbes 120 õpilast ja ütlesin.“ Tänan teid
koostöö eest ja et nõustute kõigega, mis teeme. Mõistan, et teete seda, sest sellest sõltub te
haridus, ja olen tänulik. Kuid paljude te peas on vastuseta küsimus: kas Piibel on tõesti sõnum
Jumalalt või on see valge mehe raamat, mis aafriklaste kohta ei käi?“ Nad üllatusid, sest just
nii nad mõtlesid. Lisasin:“ Mis veelgi enam, ma ei saa sellele küsimusele vastata, sellele leiate
ise vastuse vaid ühtmoodi- kui kogete ise enda elus Jumala üleloomulikku väge, siis teate, et
see ei tulnud Ameerikast ega Suurbritanniast, see tuli taevast.“ Siis jätsin nad rahule. Panin
Jumala Sõna igale poole, kuhu sain ja palvetasin umbes kuus kuud. Siis valas Jumal välja oma
Vaimu nende õpilaste peale. Me ei saanud neid magamagi, nad ainult palvetasid. Järgmise
kuue kuu jooksul ilmnesid kõik üheksa vaimuandi nende noorte aafriklaste keskel. Tolle aja
misjonäride suhtumine oli: aafriklased jõuavad vaid teatud tasandile, sealt edasi mitte. Kui
räägime vaid inimlikust, siis võib-olla tõesti, kuid üleloomulikus on kõigil samad õigused ja
võimed. Pean ütlema, et nende elud said radikaalselt muudetud, kui nad kogesid Jumala
üleloomulikku väge. Selle aja jooksul nägime kaht inimest surnust üles tõusmas, kaks mu
õpilast: üks noormees, teine noor naine. Räägin selle naise loo. Ta jäi väga haigeks, läks
kodukülla. Vend tuli ükspäev ja ütles:“ Teresa on väga haige ja suremas. Sõitsime pika maa,
jõudsime külla. Tüdruk oli väikeses haiglas, surnud. Täpselt nagu Uues Testamendis. Pere oli
seal, nuttis ja kaebles. Astusime Lydiaga sisse, meil polnud mingit plaani, lihtsalt põlvitasime
maha voodi kõrvale ja palvetasime. Mingi aja pärast tõusis tüdruk istukile ja küsis:“ Kas
kellelgil on Piiblit? Lugege Psalm 41.“ Lugesin, ei teadnud, miks. Kuid kui ta suri, lahkus ta
vaim kehast, see läks kohta, mis oli täis imeilusat, säravat valgust, seal luges üks mees Piiblit,
Psalmi 41. Ta tahtis teada, mis seal kirjas. Eelmises osas tõin välja kolm peamist põhjust,
miks peame risti tähelepanu keskmes hoidma, miks Jumala plaan ja meie pääste ei toimi, kui
risti pole. Need on kolm põhjust selleks: 1. Rist esindab ühte täielikult piisavat ohvrit, mille
läbi on Jumal lahendanud iga vajaduse ja ei ole mingit teist alust Ta hoolitsuse eest. 2. Risti
läbi võime vastu võtta üleloomuliku armu, mida vajame, et elada nii, nagu uus Testament ette
näeb. Ilma selle armuta seisame silmitsi standardiga, mille järgi on liiga raske elada. 3. Risti
põhjal vallandab Jumal üleloomuliku kinnituse oma Sõnale, mis on osa Uue Testamendi
sõnumist- võimsad imed ja tunnustähed. Ja ainult siis, kui evangeeliumisõnumil on see
tõestus, võime öelda koos Paulusega, et oleme täielikult kuulutanud. Tahan anda veel kolm
põhjust, miks on risti vaja kõige keskmes. Kolmas neist on kahes osas. Kui liita esimesed ja
teised kolm, saame kuus ja kui kuues on kahes osas, saame kokku 7. Kui olen 7 kokku
saanud, siis olen alati rahul, ei pea rohkem otsima. Järgmine põhjus on äärmiselt tähtis.
Vaenlane loodab, et me seda iialgi ei avastaks ja teeb kõik, et me seda ei mõistaks ega
rakendaks. See põhjus on, et risti tõttu on Saatan täielikult kaotanud. Risti läbi saavutas Jeesus
Saatana täieliku, pideva, tagasivõtmatu kaotuse. Saatan ei saa seda muuta, ta mõistis seda liiga
hilja, sest kui ta korraldas Jeesuse surma ristil, korraldas ta oma kaotuse. Sellest ajast alates
teeb ta kõik selleks, et seda tõsiasja hägustada ja hoida seda koguduse silme eest. Kui lähed
Saatana vastu oma elus või mingis olukorras, ühelgi teisel alusel, kui see, et Jeesus võitis ta
ristil, siis kaotad. Sest ta on palju tugevam ja kavalam, kui meie omaenda tarkuses ja jõus.
Kurjadest vaimudest vabastamise teenistuses, mille juurde Issand mind 30 aastat tagasi
juhatas, avastasin üsna pea, et deemoneid ei huvita me teoloogia, me konfessioon- kui ütleme,
et olen nelipühilane või baptist- neid ei huvita see üldse. Kui aga toetud sellele, mis Jeesus
tegi ristil, siis on see tõesti nii- deemonid usuvad ja värisevad. Olen näinud neid mitmeid
kordi värisemas, kui näidata neile Saatana kaotust, mida ta risti kaudu koges. Vaatame
Koloslastele 2:13-15, see on päris keeruline tekst. Mul pole aega seda põhjalikult selgitada,
kuid usun, et Püha Vaim annab teile selge pildi. Kl 2:13-15:“ Ning teid, kes olite surnud
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üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses- teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud,
andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid
meie vastu ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle risti külge. Jumal on paljastanud
valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.“
Pöörame korraks Luuka 11:21-22, see on tähendamissõna, see selgitab õpetuslikult lahti
Koloslastele 2 mõtte. Jeesus ütleb:“ Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta
vara on rahus. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema
sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi.“ Siin on pilt inimesest,
kes on türann, rõhuja, tal on tugev kindlus, kus ta on kõige valitseja. Kindlusesse on ta
hulgaliselt röövsaaki kuhjanud inimestelt, keda ta on rõhunud. Tal on ka hulgaliselt orje, keda
ta kamandab. Seal ta istub, täies relvastuses, olles enda arvates võitmatu. Kuid teine mees, kes
on tugevam, tuleb ta vastu, võidab ta ja pane tähele- võtab kõik ta relvad ja siis vabastab ta
vangid ja rüüstab ta varanduse. Kes on see esimene tugev mees? Saatan. Ja teine tugev mees?
Jeesus. See on väike tähendamissõna sellest, mida Jeesus tegi. Saatan valitses kõike- ta oli
inimkonna orjastanud, röövis meilt kõik varanduse ja õnnistuse, mis Jumal oli meie jaoks
plaaninud ja istus seal võitmatuna. Siis aga tuli Jeesus ja ilma igasuguste sõjarelvadeta, risti
läbi, saavutas Jeesus täieliku, püsiva, tagasivõtmatu võidu Saatana üle. Kui Jeesus ta võitis,
võttis Ta kõik ta relvad ja ütles siis vangidele, et nad on vabad ja võivad minnes endale saaki
ka kaasa võtta. See on Jeesuse enda pilt sellest, mis Ta risti peal saavutas. Vaatame uuesti
Koloslastele 2:13-15 ja näeme, kuidas Ta seda tegi. Arvan, et see meeldib mulle minu
filosoofia tausta tõttu. Vaata Kl 2:15, Jeesus tegi relvituks valitsused ja meelevallad. Kelle
omad need olid? Saatana. Samadest käib jutt ka Ef 6:12, kus öeldakse:“ Meil ei tule ju
võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma
valitsejatega...“ Jeesus võitis nad ja tegi relvituks ja häbistas neid avalikult. Peame mõistma,
mis alusel Ta seda tegi, sest kuni me seda ei mõista, võime seda teoreetiliselt uskuda, kuid
praktiliselt rakendada ei saa. Mis on Saatana suur relv inimkonna vastu? Kindlasti on mitmeid
vastuseid, kuid aktsepteerin vaid ühte: süütunne. Annan väikse pildi, minu väljamõeldud, mis
või juhtuda ammu-ammu, kes teab, mitmeid sajandeid tagasi. Teame, et vähemalt Iiobi
aegadel oli Saatanal ligipääs Jumalale, sest kui inglid tulid aru andma oma tegemistest, oli
Saatan ka seal. See on tema moodi, ta ütleb:“ Jumal, tean, et tegin valesti, tulen ikka su
ligiollu.“ Saan sellest aru nii, et ainus, kes Saatanat märkas, oli Issand. Sest Paulus ütleb, et ta
võib ilmuda ka valguse inglina. Siis mäletate, et Jumal ja Saatan rääkisid Iiobist. Näen, et
Saatan on häbematu, vastuhakkav, hoopleja, lobiseja. Vahel kujutan Saatanat ette Jumalale
ütlemas:“ Tead Jumal, tean, et oled õige, õiglane, püha Jumal ja tean, et mina olen mässaja, ja
näete seda tulejärve, mis pole taevas ega maa peal, seal täielikus pimeduses. Tean, et mu
tulevik on seal, olen selle ära teeninud, ei vaidle. Tahan öelda vaid üht, näed neid inimesi,
kelle Sa tegid enda näo järgi, keda armastad nii väga, olen neist ka endasugused
vastuhakkajad teinud, tead seda küll. Jumal, pea meeles, kui saadad minu sinna tulejärve, siis
su õiglus nõuab, et saadad ka nemad, pea see meeles, enne kui mind mu inglitega seal
hävitad.“ Kujutasin ette, et Jumal vaikib. Vahel on Saatana puhul kõige parem mitte vaielda,
see solvab teda, kui teda väldid, see ärritab teda. Jumal ei öelnud midagi, kuid Tal oli plaan.
See oli Jeesus. Nii et tuleb Jeesus. Ta on viimane Aadam, Ta samastub täielikult aadamliku
inimkonnaga. Saatan ajab Teda taga, võitleb kätte Ta surma. Kuid kui Ta sureb, esindab Ta
kogu aadamlikku inimkonda ja kogu me süü pannakse Ta peale. Ta kannab kogu karistuse ja
kui Ta sureb ja maetakse, kaob me süü, kui usume Temasse. Peame selle vastu võtma usu
läbi. Mõistate, mis Jumal teinud on- Ta on loonud võimaluse, et inimkond saab tulejärvest
hoiduda. Oma õigluses võib Ta meile andestada ja karistada Saatanat. Ja Piiblis pole kuskil
kirjas, et Saatanal oleks mingi teine saatus kui tulejärv. Jeesus ei võtnud enda peale inglite
loomust, Ta ei võtnud inglite kohta. Ta on viimane Aadam. Ta võttis kogu inimkonna koha ja
ainult aadamliku inimkonna. Kui loed Piiblit ja kunagi ei hämmastu, arvan, et sa pole seda
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mõistnud. See on üks hämmastav raamat. Ja selle alusel, mis Jeesus tegi, võib Jumal nüüd
õiglaselt Saatanat karistada ja õiglaselt vastu võtta need, Jeesuse ohvri nende eest. Meid
mõistetakse õigeks vaid siis, kui toetume ohvrile. Jumal tegi Jeesuse surma läbi kahte asja, et
meid vabastada süüst: 1. Ta hoolitses mineviku eest. Ef 2:13 ütleb:“...andestades meile kõik
üleastumised.“ Kõik me sõnakuulmatuse teod said karistuse Jeesuses, seega Jumal saab oma
õiglusele vastavalt meile andeks anda. Nii et minevik on puhas. Kui tõesti usud Jeesusesse,
oled vastu võtnud Ta hoolitsuse, ei ole midagi minevikust kirjas sinu vastu. Iga kuri tegu, mis
eales tegid, on eemaldatud, Jumal on visanud need unustuste merre ja öelnud, et Ta ei mäleta
neid enam. Kes usute Jeesusesse, peaks olema kindel teadmine, et kõik su mineviku patud on
täielikult andeks antud ja neid ei tuletata enam iialgi meelde. Kui sul on aga patte, mida pole
tunnistanud, siis see ei kehti. Lahendus on need tunnistada. Kui tunnistame oma patud, on
Jumal ustav ja õiglane ja andestab me patud ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Jumal peab
siiski tuleviku eest hoolitsema, muidu hakkame uuesti pattu tegema. Jumala lahendus
tulevikule on keerukam. Ta on eemaldanud Moosese Seaduse kui tingimuse õigsuse
saamiseks. Autor ütleb, et Jumal naelutas Seaduse koos määrustega ristile. Kui aga tuleme
risti juurde ja liigume edasi, oleme väljaspool Seaduse ala, me pole enam Seaduse all, oleme
vabad selle nõudmistest. Mis on praegu õigsuse tingimuseks? Me ei pea enam Seadust
järgima, sest keegi meist ei suudaks seda, see on väga keeruline, palju nõudmisi. Kui ühe
sõnaga kokku võtta, mis see oleks? Usk või uskumine- midagi muud pole vaja. Mitte reeglite
jälgimist, vaid usku. Vaatame Roomlastele 4, seal tuuakse Aabraham näiteks. 1 Mooses 15:6
ütleb, et Aabraham uskus Jumalat, see arvati talle õigsuseks. Paulus ütleb Rm 4:22-25:“
Seepärast see arvestatigi talle õigsuseks. Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud
üksnes tema pärast, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume
temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast
ja äratati üles meie õigekssaamise pärast.“ Oleme Aabrahamiga samas kategoorias, kui
usume, mis Jeesus tegi ristil. Ta anti surma kätte me üleastumiste tõttu, Ta maksis hinna, Ta
äratati üles me õigeksmõistmise tõttu, et saaksime õigeks. Siin on õigus määratud meile usu
põhjal nagu Aabrahamilegi, ta ei saanud õigsust tegude tõttu, ta polnud Seaduse all. Ka meile
ei anta seda tegude põhjal, vaid seetõttu, mida usume. Usk on ainus alus õigusele, mida Jumal
aktsepteerib. Jumal ei lase meil mitte midagi lisada sellele tingimusele. See pole usk ja veel
midagi: usk ja Seadus, usk ja kogudus, usk ja ristimine, usk ja head teod, vaid usk ja nagu
öeldakse, „sola fide“- „ainult usu läbi“- see oli reformatsiooni suur taasavastatud tõde. Ei usu,
et nad kõik taastasid, kuid seda tõde nad mõistsid- saame õigeks ainult usu kaudu, sest Jumal
on tühistanud Moosese Seaduse kui õigsuse tingimuse ja pole ka ühegi teise seadusega
asendanud. Olen õpetanud seda nii mitu korda ja näinud kristlasi hämmingus. Hämmastav on,
kui paljud usuvad evangeeliumit, kuid ei mõista seda. Veel üks kirjakoht Ef 2:14, jällegi see,
mis Jeesus tegi ristil:“ Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks...“ Kes
mõlemad? Juudid ja mittejuudid. „..ja lõhkunud maha vaheseina- see tähendab vaenu- oma
ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse...“ Sellest piisab. Ta muutis kehtetuks
oma ihus oma surma läbi käskude Seaduse, seega muutis kehtetuks ka vaenu. Seadus ei too
rahu, vaid vaenu. Kõigepealt juudi ja mittejuudi vahele, juba umbes 3500 aastat. Siin on
juudid, arvavad olevat õiged selle läbi, siin ülejäänud ja ei käitu nii, ja arvame, et oleme sama
õiged, võib-olla paremadki. Siis toob Seadus vaenu ka inimese ja Jumala vahele. Kui tuleme
Seaduse alla ja murrame seda, saame Jumala vaenlasteks. Meie õigsuse saamiseks pidi Jumal
panema kõrvale Moosese Seaduse. Siin ütleb: Seadus, mis sisaldab käske. Enamus tunneb end
kui uppuvat meest, kes hoiab kinni puulauast, milleks on Seadus. Kui laseme lahti, upume ära.
Aga peamegi uppuma ja jälle tõusma, sest puulauast ei piisa. Mis on õigekssaamise võti, ühe
sõnaga? Usk. Sellest on imeline lugu Luuka 22, viimsel söömaajal, Jeesus hoiatab Peetrust, et
ta salgab Teda kolm korda tol õhtul ja Ta ütleb Peetrusele, Lk 22:31,32:“ Siimon, Siimon,
vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu! Aga mina olen sinu pärast Jumalat
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palunud...“ Mis Ta palus? Et ta Teda ei salgaks? Ei. Et ta usk ei lõpeks. „Peetrus, teed palju
halbu asju, kuid kui usud edasi, siis kannan sind läbi.“ Hea uudis! Kui me vaid edasi usume,
kannab Jumal meid läbi. Meil võivad olla probleemid, ebaõnnestumise, kuid me usk on meile
õigsuseks. Kui vaadata Aabrahami, siis ta tegi palju valesid asju pärast seda. Ta lasi oma naise
viia paganlikku haaremisse- see pole ju hea. Jumal ei kiitnud seda heaks, kuid isegi sel ajal oli
ta usk talle õigsuseks. Ma ei mõtle, et Jumal julgustaks meid halbu asju tegema, kuid kui
tahame siiralt teha, mis Ta soovib, isegi kui teeme valesti, arvestatakse usk meile õigsuseks.
Rahune maha, sa ei pea kinni hoidma, lihtsalt usu edasi ja ongi kõik. Selle läbi on Jumal
võimaldanud meil olla vabad süütundest. Saatanal pole meid risti tõttu millegagi süüdistada.
Rm 8:1:“ Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu...“ On see nendele, kes peavad Seadust?
Ei, vaid neile, kes on Kristuses Jeesuses. Minu arusaamist mööda õpetasin Roomlaste kirjast
hiljuti, esimesest kaheksanda peatükini on palverännak- Rooma palverännak. 8. peatükk on
sihtpunkt, kuhu peaksime kõik pürgima Vaimu poolt juhitud elus. Selle kõrgpunkt on igavene,
lahutamatu ühendus Jeesusega. Kaheksas peatükk on aga võidu peatükk. Kuid on ainult üks
sissepääs- esimene salm:“ Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu...“ Kui oled hukkamõistu
all, ei saa sa elada Roomlaste 8-s. Enamus kristlasi on ikka ja jälle hukkamõistu all. Ja nad
kaotavad. Nad ei jää sinna peatükki, sest nad pole õppinud, kuidas olla vaba hukkamõistust.
Vaatame hetkeks Ilmutuse 12, siin on hea pilt me vaenlasest. Mõned usuvad, et see on juba
juhtunud, mina usun, et see on alles tulemas. Ma ei vaidle selle üle. See kirjeldab, kuidas
Saatan ja ta inglid taevast välja visatakse, siis ütleb salm 10:“ Ja ma kuulsin suurt häält taevast
hüüdvat:“ Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse
meelevald, sest välja on heidetud me vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees
päeval ja ööl.“ Kui see on alles ees, siis see näitab, kus Saatan on ja mis ta praegu teeb. Mis ta
teeb? Ta süüdistab meid. Sellepärast on sul sellised halvad, sügavad, tujukad tunded. Sinu
ümber on loodud süütunde atmosfäär ja pead õppima sellega tegelema. Miks ta meid
süüdistab? Ta tahab meile tõestada, et oleme süüdi. Võid öelda:“ Miks Jumal teda ei takista?“
Usun, et Jumala vastus on: olen andnud sulle väe teda takistada ja ma ei tee sinu eest seda,
mida saad ise teha. Järgmine salm ütleb, kuidas teda peatada. Mis on lahendus süütunde
vastu? „Nemad on ta ära võitnud..“ Kelle? Märkate otsest konflikti Jumala rahva ja Saatana
vahel. „Nemad on ta ära võitnud.“ Mõned räägivad, et Saatan ei tekita kristlastele probleemi,
see pole sugugi nii ega piibellik. „Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma
tunnistuse sõna läbi.“ Usun, et see tähendab järgmist: Me võidame Saatana, kui tunnistame
isiklikult seda, mis Jumala Sõna ütleb, et Jeesuse veri teeb meie heaks. See on meie tunnistus.
Vana lepingu all selleks, et kasutada paasatalle verd, mis andis neile kaitse kohtumõistmise
eest, nad pidid piserdama verd uksepiitadele. Nad võisid selleks kasutada vaid üht asjaväikest kimpu taime, iisopit. Kastsid taime kaussi, piserdasid verd ja nad pääsesid. Meie jaoks
on Jeesuse veri juba valatud. Kristus, me paasatall, on ohverdatud, veri on olemas. Kuidas
seda kasutame, kus vajame? Mis on meie iisop? Vastus on selles salmis. Meie tunnistus. Oma
tunnistuse läbi rakendame verd seal, kus elame. Nii et võidame Saatana, kui tunnistame
isiklikult seda, mis Jumala Sõna ütleb, et Jeesuse veri meie heaks teeb. Piibel ütleb, et oleme
lunastatud Saatana käest Jeesuse vere läbi. Piibel ütleb, et veri puhastab meid kõigest patust.
Oleme pühitsetud vere läbi, lunastatud vere läbi. Siin on juba neli asja. Tunnista neid. Meil on
naisega üks tunnistus, mida kasutame pidevalt, loeme selle, see on Ilmutuse 12:11 rakendus:“
Mu ihu on Püha Vaimu tempel, lunastatud, puhastatud ja pühitsetud Jeesuse vere läbi. Mu
ihuliikmed on õigsuse vahendid, alistunud Jumalale, Tema teenimiseks ja auks. Kuradil pole
mingit kohta minus, mingit väge mu üle, mingit õigust mu üle- kõik on seatud õigeks Jeesuse
vere läbi. Olen saatana võitnud Talle vere ja oma tunnistuse sõna läbi ja ma ei armasta oma
elu surmani. Mu ihu on Issanda jaoks ja Issand on mu ihu jaoks.“ See on lihtsalt üks näide,
kuidas rakendada võitu, mis Jeesus saavutas ristil Saatana üle. Järgmine põhjus, miks vajame
risti tähelepanu keskmesse, sest see on uks Jumala salajase, peidetud tarkuse juurde. Vaatame
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uuesti 1 Korintlastele 2, Paulus ütles, et me ei tegele maailma tarkusega, vaid salmis 6 räägib
ta teistsugusest tarkusest. Loeme 1 Kr 2:6-10:“ Tarkusest me kõneleme täiuslike seas; ent
mitte praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest, vaid me kõneleme Jumala
saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid.“
Kui see ei tekita põnevust, ei mõista sa seda. Jumal on valmistanud salajase, varjatud tarkuse,
ja põhjus selleks on tuua meid ausse. Kas pole põnev? Jumalal oli igavikust plaan meid ausse
tuua. Plaan on olemas Ta salajases, peidetud tarkuses, sissepääsu uks on rist. Kui astud läbi
risti, alustad teed Jumala varjatud tarkusesse. „Ükski praeguse aja valitsejaist ei ole seda ära
tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse Issandat risti
löönud.“ ...“Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnudselle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.“ Nii et me ei leia seda oma meelte,
arutluse ega ettekujutuse läbi, vaid „...meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna
Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.“ Kui astume läbi ristiukse, hakkab Püha Vaim
meile ilmutama, mida ei suudaks iialgi mõista arutlemise, ettekujutuse või oletuste läbi- ainult
ilmutuse läbi. Ütlesin varem, et ainus asi, mida Püha Vaim austab, on rist. Võid tulla mis
tahes muul alusel, Ta ei hooli sellest. Kui aga paned risti keskmesse, siis on Ta huvitatud. Kui
Püha Vaim on kohal, lähevad asjad hästi. Selleks, et Püha Vaimu ligi tõmmata, peame üles
tõstma Jeesust ja kuulutama ristilöödud Kristust. Fl 3:7:“ Kuid mis mulle oli kasuks, seda olen
arvanud kahjuks Kristuse pärast.“ Ta räägib oma taustast judaismis ja päritolust religioosse
juudina. „Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava
tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle, ja pean seda pühkmeiks, et saada
kasuks Kristust..“ Teda ei huvita miski peale Kristuse. „ja et mind leitaks tema seest ega oleks
mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest...“
Mäletate, õigsusele on ainult üks alus: usk Kristusesse. „...see, mille Jumal annab usu peale.
Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema
surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist.“ Pauluse ülim ambitsioon
oli tunda Kristust. Ta siht oli tunda Teda paremini, see oli pärast aastatepikkust viljakat
teenimistööd. Ta ütles: tahan tunda Ta ülestõusmise väge, kuid sellega käib kaasas ka Tema
kannatuste osadus. Ei ole risti, pole ka krooni. Rist on tee Jumala salajase, peidetud tarkuse
juurde, mille läbi jagame Ta au. Efeslastele 2:4-6:“ aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on
meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on
armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes- armu läbi te olete päästetud!- , ning on
meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses.“ Kus me
lõpuks olema? Taevases olukorras. Mis me teeme? Kus me istume? Troonil. NEB tõlge ütleb,
et Jumal on meid trooninud koos Kristusega. Kui tuleme risti juurde, siis teatud mõttes
siseneme nagu lifti. Kui lähed lifti, siis jõuad sellele korrusele, mille nuppu vajutad. Sest lift
viib sind üles. Kui me juba oleme Kristuses surma ja ristilöömise läbi, tehakse meid elavaks
Temas. Me tõuseme üles koos Temaga, imetore. See pole veel kõik, kus see lift peatub?
Troonil, meid troonitakse koos Temaga. Me ei jõua sinna pingutuse läbi, vaid sellepärast, et
oleme liftis. Sissepääs lifti on aga rist. Kui astume sisse risti läbi, siis saame osa troonist.
Mind on alati huvitanud Moosese telk. On kahte tüüpi inimesi: kes vaimustuvad sellest ja
need, kes pole. Tean, et on neid, kes ei vaimustu, mul pole midagi selle vastu, kuid toon kiire
näite. Kui mäletate selle telgi struktuuri, siis seal oli kolm ala, neid eristatakse ligipääsva
valguse järgi. Kõigepealt on välisõu, kus on looduslik valgus: päike, kuu, tähed. Siis lähed
läbi esimese kardina, siin ei juhindu päevavalgusest- Paulus ütleb, et me ei käi nägemise järgi,
vaid usu- kardina taha astumine on ususamm. Jõuad esimesse ossa, mida kutsutakse pühaks
paigaks ja seal on küünlavalgus küünlajalal, mis saadakse oliiviõli põletamisest. See on
inspireeritud Jumala Sõna valgus, mida valgustab Pühakiri. See pole aga veel lõpp-punkt.
Esimesest kardinast läbiastumine on ülesäratamine, kui aga astud teise kardina taha, see on
ülesminek. Teise kardina taga, kõige pühamas paigas, oled sa troonil. Seal täidab Jeesus oma
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kahte ülimat ametit: kuninga-ja preestriametit. Seal ei ole küünlavalgus. Kõige põnevam ongi,
et kui sisse astud, on seal täiesti pime- mitte mingit valgust. Mõtlen, et paljud tahaksid sinna
üldse minna? Üks väike ruum-kandiline, ei mingit valgust ja vaid üks mööbliese. Kas pole
põnev? Mida kaugemale lähed kristlikus elus, seda vähem on asju segamas. Ainsad inimesed,
kes lähevad läbi teise kardina, on need, kes tahavad vaid üht- Jumalat. See on erakordne. Kuid
teise kardina taga, kui vastad tingimustele, tuleb valgus, mis pole looduslik, pole ka
tehisvalgus, vaid mida kutsutakse „shekinah“- tegelik Jumala ligiolu, mis üleloomulikult seda
kohta valgustab. See on Jumala salajane peidetud tarkus. Sa ei pea teisest kardinast läbi
minema, võid ükskõik kus peatuda. Võid vajutada liftinuppu ja minna maha teisel või
kolmandal korrusel. Kuid minus on miski, mis tahab jõuda nii kõrgele, kui see lift viib. Näen
suurte jumalameeste eludes, et tekib üks üksildane koht, kus oled kaotanud kõik peale Jumala.
Kui sul on aga Jumal, on sul kõik. See ongi Roomlastele 8 lõpp, kus saame kokku Kristusega.
Kl 3 ütleb, et Kristus on kõik ja kõiges. Paulus ütleb: mind ei huvita Seadus, või mu päritolu
judaismis, ma ei hooli sellest sugugi, sest mina tahan olla teise kardina taga, tahan Jeesuse
Kristuse ilmutust. Ma ei taha teoloogiat, isegi õpetust mitte, tahan ilmutust. Tahan isiklikku,
lähedast ilmutust Jeesusest- see on ainus, mis võib täielikult täita mu südameigatsuse. Jõuame
kuuenda põhjuse juurde- miks seada rist keskmesse. Siin see kahekordne põhjus- rist on ülim
ilming Jumala armastusest ja meie väärtusest Jumalale. Räägin esimesest. Johannese 15:1314, Jeesus räägib oma jüngritega:“ Ei ole olemas suuremat armastust, kui see, et keegi annab
elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui teete, mida teid käsin...“ Teisisõnu näitan teile
suurimat armastust- annan oma elu te eest. See on ülim näide ühe inimese armastusest teise
vastu- selle inimese tahe anda oma elu teise inimese eest. Roomlastele 5 rõhutab Paulus
Jumala armastuse loomust ja Ta armu suurust, Rm 5:6-10:“ Sest juba siis, kui me alles nõrgad
olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid. Vaevalt, et keegi
läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb
nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles
patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi
oleme saanud õigeks. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema Poja surma
läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud.“
Kui analüüsida seda teksti, Paulus ütleb neli asja me olukorra kohta, kui Kristus me eest suri.
Kõigepealt salmis 6 ütleb ta: me olime jõuetud- me ei saanud absoluutselt midagi enda jaoks
ära teha, sõltusime täielikult Jumala halastusest. Ta ütleb ka: Kristus suri jumalatute eestolime jumalakartmatud, meil oli loomus, eluviis, mõtte-ja teguviis, mis oli täiesti võõras
Jumalale. Siis ta ütleb salmis 8: kui olime alles patused, suri Kristus me eest. Nii et olime
sõnakuulmatud, vastuhakkajad, mitte mingil viisil otsimas lepitust Jumalaga. Lõpuks salmis
10 ütleb ta: juba vaenlastena lepitati meid Jumalaga. Paulus kasutab nelja erinevat väljendit
me olukorra kirjeldamiseks, kui Kristus me eest suri. Ta ütleb, et olime jõuetud- täiesti
võimetud enda jaoks midagi tegema. Olime jumalakartmatud- meis ei olnud midagi, mis oleks
võinud Jumalat liigutada. Kolmandaks olime patused, sõnakuulmatud, vastuhakkajad.
Neljandaks olime vaenlased, olime Jumala vastased. Kui olime selles olukorras, siis suri
Kristus me eest ja Paulus ütleb, et see on Jumala armastuse suurus me vastu. Usun, et meil on
väga oluline seda mõista. Kohtan tihti kristlasi, kes pole kindlad, et Jumal neid armastab. Kui
kahtled Jumala armastuses su vastu, siis need ei kao enne, kui saad pihta, mis olukorras olid
siis, kui Kristus su eest suri. Jumal ei lase sul leida rahu ühelgi muul alusel, sest see on ainus
alus. Võib-olla loodad mõne sõbra või jumalasulase peale või kellegi kinnitusele, et oled
armastatud. Varem või hiljem eemaldab Jumal selle su elust, sest Ta ei taha, et ehitad oma
arusaama Tema armastusest millegi muu peale, kui Jeesuse ohvri peale ristil. Võib-olla raskel
ajal leiad, kui mõtled, et mis toimub, miks ma kannatan ja Jumal heidab valgust pimeduses
vaid ühele asjale- ristile. See on kõik, mida pead teadma. Paljude me probleem on selles, et
teame liiga palju ja Jumal tahab tuua meid kohta, kus piisab vaid teadmisest, et Kristus suri
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me eest. Rääkides sellest armastusest, jätkab Paulus Rm 8:35-39. Rooma kirjast on raske
edasi liikuda. Rm 8:35 alates:“ Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või
ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Nagu on kirjutatud:“
Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid.“ Siin
räägitakse Jumala rahvast, kuid sellegipoolest ei saa meid lahutada Jumala armastusest.
Teadke, et on palju kristlasi teatud maades, kes kogevad seda praegu. Kui su pääste ei suuda
sind sellest läbi kanda, siis kontrolli oma vaimset olukorda. Sest puudub garantii, et aasta
pärast ei leia me end sellises olukorras. „Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema
läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega
peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu
suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.“ See on
nn Rooma palverännaku haripunkt- lahutamatu, igavene ühendus Jeesuse Kristusega ja olla
Tema armastuses igavesti. Jõuame vaadata ka teist aspekti ilmingust, mis tuli risti läbi.
Esimene ilming oli Jumala armastus, teine on meie väärtus. Võib-olla ütled: inimestel siin
maal on madal enesehinnang. Ma ei tea, kas see on päriselt nii, kuid see on väga levinud
probleem kogu Kristuse ihus. Jällegi on vaid üks alus, kuidas teada oma väärtust- see on rist.
Ükskõik, mille väärtus..., näiteks, kui tahan müüa maja. Ütleme, et mu maja on 125 000
dollarit, kuid keegi ei maksa rohkem kui 80 000 dollarit, siis mu maja on väärt seda, mis
makstakse- 80 000 dollarit. Nii et su väärtus ei ole see, mis sina arvad, et see on. Su väärtus
on see, mis Jumal oli nõus su eest maksma. Mis Jumal maksis sinu eest? Jeesuse vere.
Vaatame Apostlite teod 20:28. Mulle meeldib see ühe sõna pärast- „Jumal“. Paulus räägib
koguduse vanematega:“ Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks
Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud
(ostnud) iseenese vere läbi.“ See oli Jumala veri, mille eest kogudus osteti. Jumala veri
Jeesuse läbi. Peetrus ütleb 1 Peetruse 1:18-19:“ ...teades (paljud ei tea), et teid pole lunastatud
kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse
kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega.“ Pühakiri ütleb 3 Moosese 17:11:“ Liha elu või hing
on veres.“ Ja Jumal ütleb, et olen andnud selle altari peal, et lepitada su patt. Jesaja 53:12
ütleb, et Jeesus valas välja oma elu või hinge surmani. Kui Jeesus valas välja vere ristil, andis
Ta oma elu- oma hinge lunastushinnaks kogu inimkonna eest. Psalmides ütleb: Jumal on
valmistanud rohke (ülevoolava) lunastuse. Hinnast jäi ülegi veel. Üks täiuslik, jumalik elu oli
väärt rohkem kui kõik elud või kogu inimkond kõigist aegadest ajaloos. See elu maksti
täielikult, et osta meid tagasi Saatana käest. Piibel ütleb, et oleme lunastatud Jeesuse vere läbi.
Psalm 107:2 räägib tunnistusest:“ Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud
kitsikusest.“ Sul pole enne lunastust, kuni ütled seda. Ütlemine teeb selle sulle reaalseks.
Ütleme: olen lunastatud Jeesuse vere läbi Saatana käest. Toon veel viimase näite, Matteuse
13:45-46, üks lühematest. Seda võib mitmeti selgitada, kui sul on teine arusaam, kuula mind
ära, kui suudan seda selgitada, õnnistab see sind. „Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes
otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis
tal oli, ning ostis selle.“ Muu hulgas näitab see Jeesust kui kaupmeest. Ta teadis asja hinda, Ta
polnud turist. Ta tundis pärle ja nägi ühte, mis oli nii väärtuslik, et müüs selleks kõik, mis Tal
oli. Oma inimliku arusaama järgi kujutan ette kaupmeest, kui ta naine küsib: Miks sa kontorist
jala koju tulid? –Müüsin auto maha.- Miks sa küll seda tegid? –Müüsin maja ka.- Müüsid
maja maha? Peame tallu kolima.- Ei, müüsin selle ka. Müüsin kõik, mis meil oli!- Miks sa
küll seda tegid?- Sest leidsin midagi, mis oli seda kõike väärt.- Mis see siis oli? Ta avab oma
peopesa ja ütleb: see pärl on väärt kõik, mis maksin. Mis see pärl on? See oled sina- üks
inimhing. Nii et mõtle lõpetuseks endast kui sellest pärlist Issanda peos ja tahan, et kuuleksid
Issandat ütlemas:“ Andsin kõik, mis mul oli, et osta sind. Sa tähendad mulle sedavõrd palju.
Ära kunagi lase mul kuulda, et sa pole midagi väärt, sest minu silmis oled sa väärt kõike.
Andsin kõik, mis mul oli. Sa oled nii ilus, nii täiuslik. Ma tean asjade hinda. Kõik, mille
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müüsin, ei olnud väärt seda, mis sina mulle tähendad.“ Kas usud seda? Suudad seda uskuda?
See muudab su elu, kui seda usud. Sinu väärtus on see, mis Jumal su eest maksis. Ära lase
maailmal oma väärtust hinnata, see ei pruugi palju olla. Oled väärt, mis Jumal su eest maksis.
Ütle vaid üht: Aitäh, Issand!
Rist mu elus.
Räägime täna teemal „Rist minu elus“. Kõigepealt olen eelnevalt rõhutanud kahte väga tähtsat
fakti ristist: 1. See on Jumala täielik hoolitsus igale usklikule- kõik, mida eales vajame praegu
või igavikus, igas eluvaldkonnas- vaimses, meelelises, emotsionaalses, füüsilises, rahalises,
ajalises või igavikulises, on meile valmistatud risti läbi. Mingit teist alust pole- kas võtame
vastu risti põhjal või üldse mitte. Paulus ütles, et Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid
loovutas Ta me kõikide eest, kuidas Ta ei annaks meile lahkelt kõike muud. Mõtle nende
viimaste sõnade peale. Jumal annab meile koos Jeesusega lahkelt kõik muud asjad, kuid ilma
Temata mitte midagi. Risti põhjal võime saada kõik, ilma selleta pole meil õigust millelegi.
Teine punkt, samuti väga oluline- rist on aluseks Jeesuse täielikust võidust Saatana üle. Tema
surma, ohvri, võiduka ülestõusmise ja taevassemineku läbi saavutas Jeesus ühe täieliku, jääva,
tagasivõtmatu võidu Saatana üle. Saatan ei saa teha iialgi midagi, et seda tõsiasja muuta. Ja
selle põhjal on meil võit Saatana üle. Kui puutume Saatanaga kokku, kui satume temaga
konflikti mingilgi muul alusel kui rist, siis kaotame. Kuid risti alusel võime olla täielikult
võidukad. Nende kahe tähtsa fakti põhjal on Saatanal strateegia koguduse vastu. Ta ei saa
muuta, mis on tehtud risti läbi- see on igavene, Jumala poolt pitseeritud. Kuid Ta saab ja
üritab varjata koguduse eest, mis ristil saavutati. Kui kogudusel pole silme ees enam, mis
ristiga saavutati, siis ei saa kogudus enam osa sellest, mis risti läbi talle anti. Kogudus ei ela
enam selles varustuses, mis ristil saavutati ja kogudus pole enam võimeline edasi andma
Kristuse võitu Saatana üle. See on välja toodud selgelt Galaatlastele 3:1. Olen mõtisklenud
selle salmi üle vähemalt kümme aastat, kauemgi. Algul lihtsalt lugesin seda ja ei mõelnud
väga rohkem sellest, järk-järgult mõjutas see mind aina enam. Näen tänaseks seal võtit, kuidas
mõista probleeme koguduses. Sellest salmist on kaks versiooni, kahe erineva algteksti järgi.
Loen lühema versiooni:“ Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud, teid, kelle
silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna?“ See on hämmastav koht. Paulus räägib
aga neile Vaimuga täidetud kristlastele. Kohe näed, et nad olid päästetud, Vaimuga ristitud,
tunnistajateks imedele, kuid ta ütleb neile: kes on teid ära nõidunud? Nõidus on peamine sõna
Saatana poolt saadetud vaimsete jõudude kohta. Need nn Vaimuga täidetud kristlased, kui
kuulen seda väljendit ja näen teatud inimeste elusid, kes on nn Vaimuga täidetud, siis ütlen:“
Jah, on küll, kuid ainult sõrmkübaratäis.“ Võid täita sõrmkübara või tassi või vanni- kõik on
täidetud, kuid kogus on väga erinev. Kui näen Vaimuga täidetud kristlaste elusid, ütlen
endamisi:“ Nad ei mõista, et Saatanal on strateegia nende vastu, millest neil pole aimugi.
Sattusin ühte olukorda 1963. aastal, ei lasku üksikasjadesse. Olin just kolinud USA-sse. Olen
üks väheseid, kes sinna kogemata emigreerus. Sest tulin vaid külla ja piirivalve ütles mulle, et
kuus kuud on liiga pikk külastus. Palusin nende abi, olin varem paljude
migratsiooniametnikega kokku puutunud ja teadsin, ei vaielda pole mõtet. Nad lasid mu
maale ja lubasid kõik korraldada. Niimoodi saingi koos oma naise ja 5-aastase mustanahalise
tütrega USA-sse. Kui oleksime täitnud avalduse väljaspool riiki, poleks meid kunagi sinna
lubatud. See oli Jumala viis, kuidas meid Ameerikasse „nihverdada“. Mõni aeg hiljem
hakkasin pastoriks ühes väikeses nelipühi koguduses Seattles, Washingtoni osariigis. Pole
aega süüvida selle koguduse probleemidesse, kuid räägin veidi taustast, et näidata, mis võib
juhtuda Vaimuga täidetud inimestega. Pastori naine armus ühte juhatuse liikmesse ja seetõttu
lahutas naine end pastorist. Juhatuse liige lahutas oma naisest, naine ja juhatuse liige
abiellusid ja jätkasid koguduse juhtimist. Kõik see oli avalik, see polnud saladus. Võiksid
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öelda, et nelipühi koguduses selliseid asju juhtudu ei saa. Saab küll ja juhtus ka. Kui ma
inimestega rääkisin, ütlesid nad, et selles naises on midagi- kui ta sind vaatab, su veri tardub
ja sa ei tea, mida öelda. Tegelikult oli naine saavutanud täiskontrolli selle koguduse üle. Me
naisega polnud varem sellises olukorras olnud. Hakkasin Jumalat otsima, ei teadnud, mida
teha. Naine oli siis juba lahkunud, kuid kogudus oli ikka ta võimu all. Ja siis lugesin seda
salmi:“ Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud..?“ Mõistsin, et selles ongi asinad on ära sõnutud. Ma ei suutnud algul uskuda, et nelipühi usklikud võiksid olla ära sõnutud,
kuid kui seda mõistsin, Lydiaga (naisega) seisime selle eest, palvetasime ja murdsime selle
väe, kogudus vabanes ja olukord muutus. See oli esimene kord, kus nägin Gl 3:1 reaalselt
sündimas. Kuidas Paulus teadis, et neid võidakse nn ära võluda?“ Salmi teine poolt ütleb: nad
olid kaotanud pildi ristilöödud Jeesusest. Mida oli nõidus teinud? See oli sisse hiilinud,
varjutanud risti tõelisuse ja kõik, mis see oli neile risti läbi saavutanud. Mis oli tulemus, kui
nad kaotasid pildi ristilöödud Jeesusest? Usun, et tulemus on alati sama ja seda esineb
paljudes kogudustes- nad muutusid lihalikuks ja käsumeelseks. Põhimõtteliselt igal pool, kus
näed käsumeelsust, on see lihalikkuse tagajärg, kuigi see võib kõlada vägagi vaimselt.
Käsumeelsed inimesed arvavad tihti, et nad on vaimsemad kui teised, siiski on see lihalikkuse
väljendus, mitte vaimsuse ja see käib koos lihalike tegudega. Loeme edasi, Gl 3:2-5 ja usun,
näed, et see on nii:“ Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite Vaimu Seaduse tegude
tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu.“ Nad olid vaimuga täidetud. „Kas te olete nii
mõistmatud? Te alustasite Vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas?“ Nad alustasid Vaimus.
„Kas te olete ilmaasjata nii palju kogenud? Kui see iialgi võik olla ilmaasjata! See, kes nüüd
annab teile Vaimu ja laseb imevägedel tegutseda te sees, kas ta teeb seda Seaduse tegude või
ususõnumi kuulamise tõttu?“ Jumal tegi imesid nende keskel, nad olid päästetud, Vaimuga
ristitud ja neil toimusid imed, kuid siiski meelitati nad ära. Paulus räägib kahest tulemusest:
Seaduse teod ja liha teod- käsumeelsus ja lihalikkus. Käsumeelsus on sõna, mida kristlased
kipuvad kasutama teiste kristlaste kritiseerimiseks. Toon teile selge definitsiooni. Mõistan
käsumeelsust nii- see on katse saavutada õigsus Jumala ees järgides mis tahes reegleid. On see
Moosese Seadus, nelipühi, baptisti või katoliku seadus, pole tähtsust. Igaüks, kes püüab saada
õigeks Jumala ees järgides mingit seadust või reeglistikku, on käsumeelsus. Teine
definitsiooni variant on: käsumeelsus tähendab lisada ükskõik mida tingimustele, mis Jumal
on paika pannud Tema eest õigeks saamiseks. Ja Jumal on öelnud, et selleks on vaja ainult
uskuda sellesse, kes saatis Jeesuse surma meie üleastumiste eest ja äratas jälle üles me
õigeksmõistmiseks. Mitte ühelgi inimesel, kogudusel, organisatsioonil ega piibliõpetajal pole
mingit õigust lisada mitte ühtegi tingimust õigekssaamisele, kui vaid see- usu sellesse, kes
saatis Jeesuse me pattude pärast ja äratas me õiguseks. Iga lisand sellele on käsumeelsus. Nii
et siin olid inimesed, kes olid alustanud Vaimus, näinud imesid, kuid olid lasknud Saatanal
end petta, sest Saatan oli varjanud selle, mis toimus risti peal ja nad olid läinud tagasi ja
üritanud lihalikult, reegleid täites Jumalale meelepärased olla. Kas tundub tuttav? Kas kõlab
nagu mõni kogudus, kus oled käinud? Teiste maade kohta ei tea öelda, kuid Ameerikas on
palju kogudusi, millel nimeks „Arm“. Olen märganud, et need, kes räägivad enim armust,
teavad sellest kõige vähem. Need on käsumeelsuse keskused. Selle tulemus on veelgi
šokeerivam. See on kirjas Gl 3:10:“ Kuid kõik need, kes rajavad end Seaduse tegudele, on
needuse all, sest on kirjutatud:“ Neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud
Seaduse raamatusse, et ta seda täidaks.“ Kui su üle otsustatakse Moosese Seaduse järgi, pead
kogu aeg kogu Seadust järgima. Kui sul see aga ei õnnestu ja oled end Seaduse alla pannud,
paned needuse enda üle, sest Seadus ise ütleb, et neetud on igaüks, kes ei pea kogu Seadust.
Selle risti varjutamise tulemuseks Saatana tegevuse poolt oli käsumeelsus, lihalikkus ja
needus. Tõsine asi. Veel üks kirjakoht, mis võtab ühe salmiga kokku, mis galaatlastega
toimus- Jeremija 17:5:“ Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes
peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast.“ Neetud on see, kelle kohta
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öeldakse, et ta „süda lahkub Issandast“. See on inimene, kes on tundnud Jumala
üleloomulikku armu ja kogenud seda oma elus, kuid siis on pöördunud tagasi ja hakanud jälle
lootma lihale. Teisisõnu, ta pöördub tagasi selle juurde, mida suudab oma jõuga. Kui ta seda
teeb, siis ta n.ö tõrjub armu Vaimu. Ta ütleb Pühale Vaimule:“ Sinust ei piisa, arvan, et saan
ise paremini hakkama, omal viisil.“ Sellise käitumise peale kuulutab Jumal välja needuse.
Järgmises salmis on üks selgeim pilt kellestki, kes on needuse all. Jr 17:6:“ Tema (needuse all
olev isik) on otsekui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas; ta asub kõrbe kivirägas,
soolasel, elamiskõlbmatul maal.“ Kuivõrd selge pilt needusest. Õnnistused on kõikjal ta
ümber, vihma voolab, maa on viljakas, kuid temani see ei jõua- ta elab kuival, viljatul, neetud
maal. Kui mitmete sajade inimestega olen kokku puutunud, kes sellesse gruppi kuuluvad,
ajast, mil Jumal mulle mõista andis, kuidas needus toimib ja kuidas inimesed võivad
vabaneda. Tahaksin, et mõtleksite galaatlaste probleemile, nagu seda kirjeldasin. Kas see võib
ka teie probleem olla? Võib-olla te koguduse probleem? Kas see võib olla kogu koguduse
peamine probleem tänapäeval? Pea iga tähtsam liikumine koguduses algas Jumala
üleloomuliku, suveräänse külastusega. Muidu poleks need kunagi ajalugu mõjutanud. Mis
tahes konfessiooni vaadata- need kõik algasid, kuna Jumal külastas neid suveräänselt,
üleloomuliku väega. Kui paljud neist loodavad täna sellele üleloomulikule väele, tänu millele
nad alguse said? Ütleksin, et väga vähesed, kui üldse mõni. Alustan seda sõnumit nii, sest
tahan, et näete, siin on tegemist millegi reaalse, ajakohase ja üliolulisega. See pole mingi
väike, eraldiolev grupp, kes on eemaldunud. Saatana peamine relv Jeesuse Kristuse koguduse
vastu on varjata risti tõelisust. Tulemuseks on see, et see, mida kutsun hingeliseks, asendab
vaimset. Inimene on vaim, hing ja ihu. Hingel on omad ülesanded, kuid ta ei saa võtta vaimu
kohta. Kui inimesed aga eemalduvad üleloomulikust, hakkavad lootma enda võimele ja jõule,
liiguvad nad eemale vaimsest hingelise juurde. Toon ära nimekirja erinevatest viisidest,
kuidas see väljendub koguduses. Need on lihtsalt näited, ei tee neist reeglit, lihtsalt näited.
Kuid nii võtab religioosne aseaine vaimse reaalsuse koha. Siin on nimekiri seitsmest
asendusest. Kui neid nimetan, lihtsalt vaata ja mõtle: 1. Kõigepealt teoloogia võtab ilmutuse
koha. Teoloogia on inimese arutlemine, see teeb reegleid, järeldusi, kuid see pole otsene
ilmutus; 2. Haridus võtab iseloomu kasvatamise koha. Pane tähele, Jeesus kunagi lihtsalt ei
õpetanud inimesi, nad pidid Teda järgima. Teisisõnu, need polnud lihtsalt intellektuaalsed
teadmised, vaid elustiil, mis Ta edasi andis. Väga ohtlik on inimesi vaid intellektuaalselt
koolitada ja mitte tegeleda nende iseloomuga. Sest Pühakiri ütleb, lihalik mõtteviis on vaen
Jumala vastu. Kui harid lihalikku meelt, harid Jumala vaenlast. Lõpptulemuseks saad haritud
Jumala vaenlase. Võin öelda, et enamus seminare tänapäeval toodavad haritud Jumala
vaenlasi. Ma ei ürita olla dramaatiline, usun lihtsalt, et nii see on. Mõnes mõttes, suurimad
evangeeliumi vaenlased on seminaride lõpetanud; 3. Psühholoogia asendab vaimuliku
tunnetuse, mis on üleloomulik; 4. Programm asendab üleloomuliku juhtimise- Püha Vaimu
juhtimise; 5. Kaunikõlalisus asendab üleloomuliku väe; 6. Arutlemine asendab usus käimise;
7. Reeglid võtavad armastuse koha. Küsin teilt küsimuse, kui tunned mõnda nn käsumeelset
kristlast, juhuslikult, kas ütleksid, et nad on väga armastavad? Reeglid ja armastus kristlikus
elus kipuvad üksteisega võistlema. Need, kes tegelevad reeglite järgimise ja kehtestamisega,
on tihti ülimalt mitte-armastavad inimesed. Kui soovid piibelliku näidet, siis selleks on
variserid. Oled märganud, mitmele imele nad vastu seisid? Pimedad said nägijaks, jalutud
käisid- nad polnud kunagi rahul, neid häiris vaid, et Ta rikkus nende sabati reegleid.
Mõtleksid, et isegi kivise südamega variseril oleks hea meel, kui sünnist saati pime saab
nägijaks, kuid ei- Ta ei pea ju sabatit. Tähtis asi galaatlaste kirjas on, et see ainult ei näita
probleemi, vaid toob ka Jumala lahenduse. Minu jaoks on see imeline näide Pühakirja
inspiratsioonist, sest Paulus ei kirjutanud teoloogilist uurimust. Ta arvatavasti istus maha
raskes olukorras, sööstis kirja kirjutama, sest oli galaatlaste pärast nii mures. Galaatlastega oli
koomiline olukord, nende probleem oli käsumeelsus. Paulus kirjutas ka teistele kogudustele ja
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pea eranditult alustas kirju tänuga koguduse eest, kellele kirjutas. Ta kirjutas korintlastele.
Seal oli verepilastust, abielurikkumist, joomarlust Issanda söömaajal ja ikka tänas Jumalat
armu eest. Kuid kui jõuab galaatlasteni, on ta nii endast väljas, et ei täna Jumalat, vaid ütleb:“
ma imestan, et te nii ruttu ära pöördute Jumala armust. Käsumeelsus häiris teda palju rohkem
kui avalik patt. Palju vaevumärgatavam ja ohtlikum probleem. Vaatame nüüd lahendusi.
Seetõttu nimetasin selle osa „Rist minus“. Tahan teha selle kõigile siin väga isiklikuks. Üks
asi on olla põnevil sellest, mis Jumal on sinu jaoks ristil teinud. Hoopis teistmoodi on omaks
võtta, mida rist peaks sinu sees tegema. Pean ütlema, et ringkonnas, kus praegu liigun,
räägitakse väga vähe sellest, mida rist peaks meie sees tegema. Minu arvates 90% koguduste
probleemidest tulenevad sellest ühest tõsiasjast. Pikas perspektiivis ei saa nautida seda, mis
rist on su jaoks teinud, kui sa ei aktsepteeri seda, mida rist peaks tegema su sees. Rist sinu
sees on kogu õnnistuse ja hoolitsuse garantii su jaoks. Galaatlaste kiri toob välja viis
vabastust, mis meile risti läbi on antud. Vaatame neid mainimise järjekorras. Esimene on Gl
1:3-4, oletan, et 90% teist pole sellele isegi mõelnud, võin eksida, sel juhul andestage. Ütlen
seda, sest olin pikka aega kristlik jutlustaja enne, kui ise sellele mõtlesin. Gl 1:3-4:“ Armu
teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes andis enese meie pattude
eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda.“
Risti läbi on Jumal valmistanud väljapääsu praegusest kurjuse ajastust. Galaatlaste kirjas
kasutatakse kahte kreekakeelset sõna, neid on oluline eristada. King Jamesi ja ka New King
Jamesi tõlge ei erista neid alati. Sõna siin on kreeka keeles „ion“, inglise keeles „eon“- ajastu,
ajaperiood. Teine sõna, see on ka Gl 6:14, räägime sellest teema lõpul, on „cosmos“, mis
tõlgitakse „maailm“- räägin sellest hiljem. Vaatame sõna „ajastu“. Elame teatud ajastul, enne
meid olid teised ajastud ja ka pärast meid tulevad ajastud. Seda praegust aega kutsutakse
kurjuse ajastuks. Näitan täpselt, miks see on kurjuse ajastu. Kõigepealt pange tähele, et
praegune aeg lõpeb ära. Kui elad mõttega, et see aeg ei lõpe iial, siis elad pettekujutluses. Ise
ütlen selle peale, et see aeg saab läbi: Jumal tänatud! Ma ei tahaks, et see aeg sellisena
igavesti kestaks. Vaatame Jeesuse tähendamissõnu Matteuse 13, selles peatükis on 7
tähendamissõna, me ei vaata neid kõiki, kuid loen siit paar lauset. Nisu ja raiheina
tähendamissõnas salmis 39 ütleb Jeesus:“ Ent vihamees, kes neid (raiheina) külvab, on kurat.
Lõikus on ajastu lõpp..“ Järgmises salmis ütleb Ta:“ Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja
tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul.“ Salmis 48 ütleb Ta jälle:“ Nõnda on ka
selle ajastu lõpul..“ On veel palju teisigi kohti, kuid see on ülioluline meeles pidada, et
praegune aeg lõpeb ära, see pole igavene. Kui elame ja arvame, et see kestab lõputult, elame
pettekujutluses. Vägi selle pettekujutluse taga on nõidus. Nüüd selgitame, miks see on kurjuse
ajastu. 2 Korintlastele 4:3-4, Paulus ütleb:“ Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis
on see kinni kaetud neile, kes hukkuvad, neile uskmatuile, kellel praeguse ajal Jumal on
mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala
kuju.“ Kes on selle ajastu Jumal, kes on pimestanud nende mõtted? Saatan. Seega Saatan ei
taha, et see aeg lõpeks. Teate miks? Sest kuni see aeg kestab, on ta jumal. Kui see aeg aga
lõpeb, pole ta enam jumal. Ta teeb kõik, et pikendada selle ajastu lõppemist. Kogudus peaks
tegema kõik, et selle ajastu lõppu kiirendada. Kui Saatan saab aga koguduse mõtted
pimestada, siis ei tee kogudus seda, mida Jumal neilt ajastu lõpu suhtes ootab. Heebrealastele
6:4-6 räägitakse inimestest, kes kogesid asju, mida enamik siinolijaist on kogenud:“...neid,
kes kord on olnud valgustatud, kes on maitsnud taevast andi ja saanud osa Pühast Vaimust,
kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevase ajastu vägesid.“ Kui saame maitsta Püha Vaimu,
kogeme järgmise ajastu vägesid. Meid tõstetakse välja praegusest ajastust järgmisse ja
hakkame vähesel määral kogema, mis tähendab olla tulevases ajas. Toon ühe näite, seda on
natuke raske selgitada, Paulus ütleb: ihu, mis meil siin on, on hingeline ihu (1 Kor 15),
teisisõnu, see on ihu, mis toimib vaid nii, nagu hing seda juhatab. Kui mu vaim tahab, et mu
ihu midagi teeks, peab ta tegutsema hinge läbi. Kui Taavet tahtis oma suuga Issandat kiita,
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ütles ta vaim ihule: kiida Issandat, mu hing! Ta vaim ei saanud Issandat kiita ilma hinge
kaasamata. Seepärast on see hingeline ihu. Tulevasel ajastul on meil aga vaimne ihu. Mis see
tähendab? Võin küll eksida, kuid usun, et me vaim juhib otse me ihu, me ei pea oma ihu
veenma. Kui tahan järgmisele planeedile lennata, siis lihtsalt stardin, ei pea oma hingega
vaidlema reisi plusside-miinuste üle. Tahan öelda, et kui saad ristitud Püha Vaimuga, saad
maitsta tulevase ajastu vägesid. Sest kui räägid teisi keeli, nii nagu Vaim annab, siis
tõenäoliselt juhib su vaim su hinge esmakordselt otse, ta ei pea seda tegema su väikse, rumala
mõistuse läbi. See on üks põhjus, miks see on sedavõrd tähelepanuväärne kogemus.
Enamusele on see ainus viis, kuidas kogeda tulevast ajastut. Ma ei pea mõtlema, kui keeltes
räägin. Mu hing peab küll nõus olema- kui mu hing ütleb „ei“- paljude lihalik meel ütleb, et ei
taha keeltes rääkida. Kui su hing ei ole nõus, siis ei ole võimalik seda teha. Minu hing on
alistunud. Kui tahan keeltes rääkida, siis saan seda teha. Ma ei tea, mida räägin, kuid tean, et
see on hea, sest Püha Vaim andis selle. Kui räägid Vaimus, siis su keel ülistab Jumalat. Sa ei
ütle ühtegi vale sõna, kuni Püha Vaim su keelt juhib. Üritan öelda, et tulevases ajas on
teistsugune eluviis- me vaim juhib otseselt me ihu, me väike rumal mõistus ei piira meid
enam- me hing. Vaatame Matteuse 13:22, leiame veel ühe praeguse aja probleemi. Jeesus
selgitab külvaja tähendamissõna ja räägib seemnest, mis kukub kivisele maale. Mt 13:22:“
Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse
petlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks.“ Sel ajastul on mured või
muretsemised. Kui oled liiga hõivatud praeguse ajastu tegemistega, teeb see Jumala Sõna
viljatuks su sees- see lämmatab selle. Tänu Jumalale, et saame vabaneda praegusest kurjast
ajastust. Roomlastele 12:2 ütleb Paulus:“ Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge
meele uuendamise teel.“ Ära mõtle, nagu selle ajastu inimesed- pead mõtlema teisiti. Selle
ajastu inimesed on põhiolemuselt enesekesksed- see on üks peaaegu üleüldine kirjeldus.
Nende suhtumine on: mis mina sellest saan? Kuid inimene, kelle meel on uuendatud, mõtleb
teisiti: mida Jumal sellest saab? Ta enda elu pole enam tähelepanu keskmes, Jumal on ta elu
keskmes. Lõpuks, ja see on kohutav: ustav Kristuse sulane ei saa armastada praegust aega, 2
Timoteose 4, üks kurvemaid Pauluse kirjutisi. Ta on oma elu lõpul, vanglas, ootab kohust ja
ilmselt hukkamist. Tal on vaid mõned ustavad kaastöölised, kes temaga on jäänud. Üks,
kellele ta lootis, oli Deemas. Siis ta ütleb ühe lausega, 2 Tm 4:10:“ ..praegust ajastut
armastama hakates on Deemas mu maha jätnud.“ Kui armastad praegust ajastut, siis pikas
perspektiivis ei ole võimalik olla ustav Jumalale. Kui olukorrad lähevad keeruliseks, siis valid
vale tee. Väga tõsine mõte. Küsin teilt ühe küsimuse: kas olete mingilgi moel kiindunud
praegusesse aega? Kas elate mõeldes, et see aeg kestab igavesti? Oled pannud kõik panused
praegusele ajastule? Sest ühel päeval kukub see kõik kokku. Teine pääsetee. Vaatame
Galaatlastele 2:19, see on ilmselt kristlastele kõige raskem mõista. Olen tundide kaupa
püüdnud kristlasi selle reaalsuses veenda, ei tea, kui hästi on see õnnestunud. Paulus ütleb Gl
2:19-see on teine vabastus, vabastus käsuseadusest:“ Sest ma olen Seaduse läbi Seadusele
surnud, et elada Jumalale.“ Miks siin öeldakse, et surin Seadusele Seaduse läbi? Sest Seadus
määras mulle surmanuhtluse- Seaduse tõttu määrati mind surma. Kui mind surma määrati, siis
sellega lõppes Seadus. Viimane asi, mis Seadus saab teha, on nad surmata. Kui see on
juhtunud, on nad vabad Seadusest. Ei ole tähtsust, kas sooritasid ühe või 60 mõrva- kui sind
hukatakse, ei saa Seadus midagi muud enam teha. Seaduse alt ei ole teist väljapääsu, surm on
ainus pääsetee. Jumala imeline arm ja halastus on aga, et hukkamine toimus 19 sajandit
tagasi- kui Jeesus suri, siis surin ka mina Temas. Tema maksis Seaduse lõpliku karistuse
hinna minu eest, et võiksin olla vaba Seaduse nõuetest. Eile tõin välja, et Kl 2 ütleb: Seadus
on naelutatud ristile. Ristist kaugemale see ei lähe, see võib sind ristini jälitada, taga ajada,
süüdistada, hukka mõista, kuid kui jõuad ristist edasi, oled Seadusest vaba. Ei ole mingit
hukkamõistu, see on läbi. Paulus ütleb: olen Seaduse läbi Seadusele surnud, et elada Jumalale.
Kui seda analüüsid, siis on selge, et kui elad Seadusele, siis ei ela sa Jumalale ja vastupidi105

mõlemat pole võimalik saada, neid kahte ei saa kokku panna. See on Uue Testamendi üks
selgemaid, korduvamaid ütlusi, kuid näen, et kristlased ei ole sellest teadlikud. See šokeerib
neid. Ütlesin ühes grupis hiljuti ja ei üritanud neid šokeerida: kristlus ei ole hulk reegleid. Ja
nende nägudelt võis lugeda kohkumist. Kui oleksin öelnud, et Jumalat pole olemas, oleksid
nad vähem üllatunud olnud. Olene sellega tegelenud, võib-olla filosoofia tausta tõttu. Nii pea,
kui sain päästetud, nägin UT-s, et see on ilmselt kõige otsustavam küsimus- seaduse ja armu
vahekord. See pole kõik lihtne. Raskeks teeb see, et me ei mõtle Jumala moodi. Ei usu, et see
on keeruline, nõuab vaid täielikku mõtlemise muutust. Gl 3:11-12, see on selle osa lõpp, mis
räägib needuse all olemisest, kuna nad olid ära sõnutud. Siin ütleb:“ Et aga Seaduse kaudu ei
saa ükski õigeks Jumala ees, on ilmne, sest usust õige jääb elama.“ Oskan juhtumisi Uut
Testamenti kreeka keeles lugeda, hakkasin kreeka keelt 10-aastaselt õppima ja tegin seda 16
aastat. Enamikus kohtades, kus UT-s öeldakse „Seadus“, on originaalis „seadus“ (ing- the
Law, law) see muudab asja. Loen seda teistmoodi:“ Et aga seaduse kaudu ei saa ükski õigeks
Jumala ees, on ilmne..“ Paulus mõtleb peamiselt, et me ei saa õigeks Moosese Seaduse tõttu,
kuid ta ei peatu seal, ta ütleb: ei ole võimalik saada õigeks ühegi seaduse läbi. See on
välistatud, võimatu. Ära raiska oma aega sellele. Salm 12:“ Aga Seadus ei ole usust, vaid „kes
seda täidab, jääb elama selle kaudu“. Kui suudad kogu seadust kogu aeg pidada, siis on hästi.
Kuid keegi pole seda suutnud. Kui pead seda aga natuke, siis pole sellest mingit kasu õigeks
saamiseks. Nii et on kaks varianti: saad õigeks seaduse läbi või usu kaudu, kuid mitte
mõlemat korraga. Kas see on selge? Natuke hiljem kasutab Paulus tähendamissõna
Aabrahami perest, toob Ismaeli näite, kes oli orjatari poeg ja näide seaduse tulemusest, sest
Haagarit samastatakse Siinai mäega, kus seadus anti. Saara on aga pilt Vaimust- üleloomulik
sünd, mis tõi esile Iisaki, kes on armu laps. Kuid Paulus rõhutab, et kui Iisak tuli, pidi Ismael
lahkuma- nad ei saanud olla ühes peres koos. Ta tsiteerib Jumalat ennast: kihuta välja teenija
ja tema poeg! Mitte ainult Ismael, vaid ka Haagar pidi minema. Pead valima, kes sul enda
majas on. Kas jätad alles Ismaeli või teed ruumi Iisaku jaoks, armulapse, üleloomuliku jaoks.
Ismael oli parim, mis Aabraham omas jõus suutis teha, kuid sellest ei piisanud. Parim, mis
sina omas jõus suudad, pole ka piisav. Võid üritada ja pingutada, isegi palvetada, kuid sellest
ei piisa. Kui tahad armu, pead seadusele „ei“ ütlema. On nii selge, et enamus tahaks mõlemast
kinni hoida- natuke armu ja natuke seadust. Jumal ütleb, et see ei toimi. Kui sa täielikult
armule ei looda, siis ei looda sellele üldse. Kui pead armu seadusega aitama, ei koge sa
päriselt armu. Vaatame Roomlastele 6:6,7, siin on väljapääs:“ Teades, et meie vana loomus on
koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu.“
Kus ja millal me vana loomus risti löödi? Kui Jeesus suri ristil, see on ajalooline fakt, seda
pole võimalik muuta, kuid kui tead ja usud seda, siis see muudab sind. Kogu evangeelium
põhineb ajaloolistel faktidel, erinevalt pea kõigist teistest maailmareligioonidest. Ma ei tea
ühtki teist, mis põhineb faktidel- need on süsteemid, teooriad, ilmutused, mis pole seotud
ühegi kindla ajastuga minevikus, kuid evangeelium põhineb ajaloolistel faktidel. Paulus ütleb:
kuni see vana, aadamlik loomus, see vastuhakkaja- vana inimene surmatakse, oleme patu
orjad. Ainus väljapääs on tegeleda vana inimesega, ta on mässaja. Olen varemgi öelnud, et
Jumala lahendus on hukkamine. Ta ei püüa teda parandada, ei saada kirikusse, ei õpeta talle
kuldreeglit. Hukata! Kuid Jumala arm on see, et hukkamine toimus, kui Jeesus suri ristil- see
on halastus. Paulus jätkab:“ Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud.“ Enamikus
tõlgetes on see nii, kuid viidetes ütleb, et „see on õigeks mõistetud patust“. Kui oled viimase
karistuse kandnud, siis oled õigeks mõistetud. Seadusel pole midagi muud su vastu, surm on
väljapääs seaduse alt ja ka patu valitsuse alt. Roomlastele 6:14:“ Sest patt ei valitse enam teie
üle, kuna te ei ole Seaduse, vaid armu all.“ Mille all sa oled? Mõlema all olla ei saa. Kui oled
Seaduse all, siis armu all olla ei saa ja vastupidi. Ja Paulus ütleb väga selgelt: kui oled
Seaduse all, valitseb patt su üle. See hämmastab inimesi. Sest kui oled Seaduse all, siis
pingutad omas jõus, kuid sellest ei piisa- see on nagu Ismael, see ei saavuta kunagi Jumala
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heakskiitu. Roomlastele 7:5,6:“ Sest kui me olime alles lihalikud, siis haarasid meie liikmeid
Seaduse kaudu tekkivad patukired, et kanda vilja surmale.“ Kas kuulsid? Patukired, mis
tekkisid me liikmetes Seaduse kaudu. Paulus selgitab edasi: ma ei oleks himust midagi
teadnud, kui Seadus poleks öelnud:“Sa ei tohi himustada.“ Kui aga käsk tuli, kerkis minus
himustamine. Oled seda kogenud? Kui öeldakse, et sa midagi ei teeks, alles siis saab see meid
oma valdusse. Seega Seadus tegelikult ärgitab patu üles, kuni me oma jõule loodame. Et seda
mõista, pead lugema kogu Rm 7 peatükki. Kuid Paulus ütleb:“ Aga nüüd..oleme saanud lahti
Seaduse alt..“ Täpsustan- me ei räägi tänapäeva seadustest, see ei tähenda kindlasti, et võid
valitsuse seadusi rikkuda. Räägime seadusest, mille läbi saada õigeks Jumala ees. Usun, et
kristlased peaksid olema seadusekuulekad kodanikud. Rm 7:5-6:“ Aga nüüd, et me oleme
surnud, siis oleme saanud lahti Seaduse alt, millega meid kammitseti, nii et me teenime
Jumalat uuel teel Vaimu all ja mitte vanal teel..“ Ta toob näite naisest, kes on abielus. Kuni
mees on elus ja naine abiellub teisega, on ta abielurikkuja, kuid kui mees sureb, on ta vaba.
See tähendab, et seaduse läbi „abiellusime“ oma lihaliku loomusega. Olime täielikult
pühendunud sellele, mida suutsime lihas. Kuni me lihalik loomus oli elus, ei saanud me
„abielluda“ teisega, kuid ristil surmati me lihalik loomus- tänu Jumalale! Nii et nüüd oleme
vabad abielluma teisega. Kes see teine on? Ülestõusnud Kristus. Kui olime „abielus“ lihaga,
siis kandsime vilja lihale. Nüüd „oleme abielus“ ülestõusnud Kristusega ja kanname vilja
vaimule. Edasi, 2 Korintlastele 3:3 ütleb Paulus- mulle meeldib see: kui tahad teada saada mu
teoloogiat, mine Korintosesse, leiad selle kirjutatuna inimeste ellu, keda teenisin- mulle
meeldib selline teoloogia. Paulus ütleb: kui tahad teada, mida ma usun, mine Korintosesse,
kohtad seal inimesi, kes olid kõlvatud, abielurikkujad, kupeldajad, homoseksuaalid, joodikud,
kes elavad nüüd jumalakartlikult- see on minu teoloogia. Nemad on mu kiri. Kui maailm
tahtis teada, mida Paulus uskus, saatis ta nad Korintosesse. Ta ei tahtnud seda teoloogilisse
lepingusse kirjutada. Siis ta ütleb:“ On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi
valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte
kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele.“ Siin ongi seaduse ja armu vahe: seadus on
kivitahvlid sinust väljaspool, mis keelavad ja käsivad. Sina ütled: hästi, teen seda ja seda
mitte, ja kukud läbi. Sest su sees on vastuhakkaja. Arm aga ei ole midagi välist, arm kirjutab
Püha Vaimu läbi Jumala seadused su südamele. Kui see su südames on, siis ka elad selle järgi.
Saalomon ütles: hoia oma südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub kõik muu elus.
Imeline mõte. Ma ei suuda kirjutada te südamesse, mida üritan edasi anda, kuid kui Püha
Vaim on siin, siis Tema kirjutab te südamesse. Keegi meist ei suuda oma jõu, teoloogia ja
teenimisega muuta ühtki inimest. Kui aga Püha Vaim tegutseb, võib Ta kirjutada nende
südamesse ja nad saavad muudetud. Selles ongi vahe: seadus on väline, arm on sisemine.
Edasi, Roomlastele 8:14:“ Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.“
Mida pead tegema, et saada täieks Jumala pojaks? Pead olema juhitud Jumala Vaimust, ühtki
teist teed küpsuseni pole. See käib nii- Jumal ütleb: sul on üks teekond ees, sul on kaks
varianti. Siin on kaart, see on täiuslik või võid saada isikliku teejuhi. Kaart on seadus, isiklik
teejuht on Püha Vaim. Oled noor, tugev, terve, sul on kaks ülikoolikraadi, ütled:“ Andke
mulle kaart, oskan kaarti lugeda, saan hakkama.“ Umbes 48 tundi hiljem on kesköö, vihma
kallab, kottpime, oled meeleheitel, sul pole aimugi, kus oled. Siis õrn hääl ütleb: kas võin sind
aidata? Püha Vaim. Ütled:“ Püha Vaim, vajan sind!“ Saad sellest jamast välja, tagasi teele,
päike paistab. Mõtled: olin ikka rumal, poleks pidanud paanitsema, vaatame veel seda kaarti.
Vaatadki ja kui tõused, on su teejuht kadunud. Lähed edasi kaardiga, paar päeva hiljem oled
keset sood. Iga sammuga vajud madalamale, sa ei tea, mida teha: ma ei saa ju teejuhti tagasi
kutsuda. Kuid Ta tuleb tagasi, ütleb: las ma aitan sind. Nii see kristlik elu tegelikult läheb. Kui
palju kordi peame minema tagasi kaardi juurde, kui meil on olemas teejuht. Ütled aga:“
Kardan eksida ilma seaduseta.“ Ütlen sulle, et Püha Vaim ei juhi sind iial valesid asju tegema.
Kui Püha Vaim sind tõesti juhib, teed alati õigeid asju. Ei saa toetuda enda jõule, kuid Jumal
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on valmistanud pääsetee Seaduse kohustustest Kristuse surma läbi ristil. Me vana inimene
löödi risti. See on üldine ütlus, Paulus teeb selle konkreetseks: mina surin Seaduse läbi
Seadusele, et võiksin elada Jumalale. Võtame üldise ja teeme tunnistuse läbi isiklikuks. Kas
ütleme seda koos lõpetuseks? Korda minu järgi, kui mõtled seda tõsiselt: Mina surin Seaduse
läbi Seadusele, et võiksin elada Jumalale. Täna Jumalat. Jätkame teemaga „Rist minu elus“.
See teema on võetud peamiselt Galaatlaste kirjast ja eelmisel korral selgitasin, et risti juures
on kaks peamist aspekti: mida rist teeb meie jaoks- millest tihti vaimustume ja millest paljud
jutlustavad, kuid teine külg on, mida rist peaks tegema me sees- see pole paljudele sugugi nii
põnev. Sellest räägitakse palju vähem. Galaatlaste kirjas ei tooda välja ainult probleemi, vaid
see annab ka lahenduse. Lahenduseks on 5-osaline vabastus, mille saame risti läbi. Eelmisel
korral vaatasime kahte esimest vabastust: Gl 1:4:“...et meid välja kiskuda praegusest kurjuse
ajastust.“ Kes mäletab, millest meid järgmisena vabastati? Seadusest. Ütlen veelkord, ma ei
räägi ühiskondlikest seadustest, riigiseadustest. Räägin vaid seadusest, mille abil saada õigeks
Jumala ees. UT õpetab mõningate eranditega, et kristlased peaksid olema seadusekuulekad
inimesed. Ainus erand on, kui riigiseadus läheb vastuollu Jumala seadustega, sel juhul me
kohustus Jumala ees on esmatähtis. Vaatame sel korral veel kolme vabastust. Järgmine
vabastus on järgnevas salmis, Gl 2:19-20 ütleb Paulus:“...olen ühes Kristusega risti löödud;
nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan
usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.“ Jällegi
Jeesuse ohver ristil toob meile selle vabastuse. Millega nendes salmides tegeletakse?
Vastuseks on „mina“- see vana ego. Ego tähendab ladina keeles „mina“. Arvan, et see on
sama tähtis vabastus, kui kõik teised. „Mind“ löödi risti koos Kristusega, vanem tõlge ütleb:
ma olen risti löödud, see pole vaid minevikus, vaid see on jätkuv olek: olen jätkuvalt ja
jäädavalt koos Kristusega risti löödud. Olen jõudnud iseenda jõu lõppu. Kes on märganud, et
Jumal on pidanud kasutama väga rasket teed, et jõuaksime enese jõu lõppu. Me viriseme ja
oleme ärritunud ja küsime:“ Jumal, mis Sa minuga teed?“ Ta toob sind kohta, kus Gl 2:19 on
tõesti tõsi su elus: mina olen koos Kristusega risti löödud, olen jõudnud enda jõu lõppu. Olen
tegelenud igasuguste inimestega erinevates paikades ja kohtan paljusid, kes jooksevad oma
probleemide eest. Võib-olla jooksevad oma naise või mehe, pere või mingi probleemi eest.
Kuid avastasin, et tõelise probleemi eest ei saa me ära joosta, sest võtame selle kaasa, kus
tahes oleme- iseenda. Ainus viis, kuidas sellest probleemist vabaneda, on risti läbi.
Tõlgendaksin seda ütlust kui pääsu isiklikust ambitsioonist, uhkusest ja enesekesksusest.
Ütleksin, et need on kõige enam esinevad probleemid tänapäeva kristlikus teenistuses. Pean
olema ettevaatlik, ei taha olla negatiivne, kuid arvan, et pole ühtki inimest teenistuses täna,
kes ei peaks olema pidevalt valvel nende kolme asja suhtes: isiklikud ambitsioonid, uhkus ja
enesekesksus. Olen jõudnud järeldusele, et kõik eksivad kristlikus elus uhkuse läbi. Uhkus on
ainus asi, mille läbi saab Saatan meid eksima panna. Siiski näen hulgaliselt kristlasi sattumas
erinevatesse eksimustesse. Kui mõtled hetke, mis oli esimene patt universumi ajaloos? Uhkus.
Ja see ei toimunud maa peal, vaid taevas. See toimus igaviku täies valguses ja Jumala aus.
Ehmatav mõte. Kui uhkus sai sealt läbi murda, siis on see maa peal veelgi lihtsam. Sündisin
ainsa lapsena, mul polnud õdesid-vendi. Mind õnnistati helge peaga, olin koolis alati edukas,
ülikoolis. Põhimõtteliselt eeldasin, et olen parim ja elasin selliselt kuni 25. eluaastani. Üks
vend, kellega oleme palju koos teeninud, ütles mulle, et olin kõige enam enesele lootev
inimene, keda teab. Ma ei tea, kas see on nii, kuid kõik need aastad enne 25-aastaseks saamist
lootsin iseendale. Teatud piirini sain hästi hakkama. Siis ilmutas Jumal end mulle ja hakkas
mind muutma. Ta pole seda veel lõpetanud, kuid Ta muutis mind radikaalselt ühe öögapööras mind ringi 180 kraadi. Sellest ajast saati olen liikunud teises suunas. Kuid Jumalal on
huumorimeel, sest mul polnud aimugi, mis Tal mu jaoks plaanis on. Umbes 4-5 aastat pärast
päästetud saamist abiellusin Taani naisega Jeruusalemmas, kes pidas lastekodu. Ma sain
naisele lisaks ühe päevaga ka kaheksa tütart. Tüdrukud olid minu jaoks kummaline, kauge
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inimgrupp. Raske oleks olnud leida kedagi minust vähem sobivat selleks. Kogu selle ajaaastaid, on Jumal tegelenud mu enesele lootmisega. Olen seda tüüpi inimene- kui tekib
probleem, siis mõtlen, mis ma nüüd teen? Tänu Jumalale, olen õppinud ütlema kohe: see pole
oluline, vaid mis on Jumala lahendus? Kuid selleni jõudmine on mul võtnud kaua aega.
Vaatame Filiplastele 2:3-4:“ Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate
alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid
ka teiste kasu.“ See on otsene vastand enesekesksusele- et midagi ei tehtaks kiusu või
auahnuse pärast. Huvitav, kui palju asju lõppeks koguduses, kui seda järgitaks. Kui suur osa
teenimistööst on motiveeritud isiklikest ambitsioonidest. Kui paljud teenistused rajatakse
kellegi soovile omada suurimat. Ei taha kritiseerida, kuid see on probleem, mis minu arvates
rikub koguduse elu ja sellega peab tegelema. Ainus viis selleks on rist, teist teed pole. Teine
variant on kirjas Fl 2 kahes eelmises salmis:“ Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses,
kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune
südamlikkus ja kaastunne..“ Imelised asjad, mida kõik armastame, kuid need ei sobi kokku
isekusega. Edasi:“ Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on
sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad.“ Siin on kaks vastandit: salmid 1-2
meeldivad kõigile, kuid väga tihti kogeme iseendas ja teistes salme 3-4. Kui tuleme risti
juurde ja võtame vastu Jumala otsuse „mina“ üle, ainult siis leiame lahenduse sellele
probleemile- teist lahendust peale risti pole. 2 Timoteose 3 on väga elav pilt inimloomusest jakäitumisest lõpuaegadel. Paulus loetleb 18 konkreetset eetilist ja moraalset viga. Kui neid
loen, kutsun teid üles mõtlema, kui paljud neist tänapäeva kultuuris silma torkavad. Olles
elanud üle 70 aasta, võin päris kaugele tagasi vaadata. Kasvasin üles Suurbritannias kahe
maailmasõja vahel ja pean ütlema, et Suurbritannias, kuigi see polnud kristlik maa, oli
seadusekuulekas rahvas. Kui räägin tänapäeva Briti noortega, kuidas elu tol ajal oli, ei suuda
nad uskuda, et räägin tõtt. Käisin ka esimest korda Rootsis teenimas 1947 aastal ja Rootsi oli
minu jaoks kõige jumalakartlikum maa- võisid seda tajuda tänavatel, inimesed seisid kiriku
uste taga pühapäeviti järjekorras, et sisse saada. Inimesed olid ausad ja sõnapidajad. Olin
Rootsis 1984. aastal ja mind küsitles noor Rootsi ajakirjanik. Ta küsis mu päritolu kohta. Kui
rääkisin talle, mida olin tol ajal Rootsis kogenud, ei suutnud ta uskuda, et kirjeldasin talle ta
enda maad. Nii kiire ja radikaalne oli olnud moraalne ja eetiline muutus Rootsis. Siis tulin
esmalt 1967. aastal ja see oli rahulik koht. Ei väida, et kõik olid kristlased, kuid see tundus
nagu koht, kuhu tahaksid oma probleemide eest varjule tulla. Kas seda võiks täna öelda?
Miski on kõikjal maailmas tohutul kiirusel toimumas, suudame vaevu muutuste kiirusega
harjuda. Seda kirjeldatakse siin 2 Timoteose 3. Mulle meeldib Piibli juures see, et see räägib
asjadest, nagu nad on- see pole sentimentaalne, ei unista ega oleta. Ta tõotused on tõde, kuid
ka hoiatused on tõde. Paulus ütleb:“ Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid
aegu.“ Viidetes ütleb „ raskete aegade“ kohta stressirohked ajad. Jällegi huvitav, sest 40 aastat
tagasi ei räägitud palju stressist. Tänapäeval kuuleb arstidelt pidevalt, et oled stressis.
Erakordne muutus on toimunud viimase 50 aasta jooksul. Vaatame raskete aegade põhjust.
Selleks pole tuumapomm, probleemi põhjus on inimeste sees, seal saab kõik alguse:“ Siin on
inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud
vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad,
hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu-kui jumalaarmastajad..“ Paljud neist
tunnustest on silmnähtavad tänapäeva kultuuris ja mitte vaid ühe rahva keskel, vaid paljude
rahvaste keskel üle maailma. Tahan rõhutada probleemi põhjust esimeses lauses- inimesed on
enesearmastajad. Enesearmastus toob esile kõik need teised probleemid. Võid öelda, et
inimesed pole ju kirikuskäijad, kristlased. Aga Paulus ei ütle seda, vaid järgmises salmis
ütleb:“ Kel on küll jumalakartuse nägu..“ Paulus ei kasutaks iialgi sõna „jumalakartus“
mittekristliku religiooni kohta. Nad olid mingit tüüpi kristlased, kuid salgasid selle väge. Mis
väge nad salgasid? Väge, mis muudab isekaid inimesi. Sellest Paulus räägibki. Kristlasel on
109

lihtne olla lugupidav, hoiduda narkootikumidest, alkoholist jm välistest pattudest, maksta oma
laenu, sõita hea autoga, mitte rikkuda liikluseeskirju, kuid ikka olla väga enesekeskne
inimene. Kas pole nii? Sellisel inimesel on jumalakartuse nägu, kuid salgab selle väge, mis
inimesi radikaalselt muudab. Kuni selle „minaga“ ei tegelda, ei ole me radikaalselt muudetud.
Teate, mis „radikaalne“ tähendab? Tuleb ladina sõnast „radix“- juur. Radikaalne on see, mis
pürgib juurteni. Niimoodi tutvustas Ristija Johannes evangeeliumi, ta ütles:“ Kirves on juba
pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse
tulle.“ Evangeelium on radikaalseim sõnum, mis inimestele toodud, see tegeleb asja juurega.
Ja juureks on isekus- enese elu, enesearmastus. Ainus kirves, mis selle juure välja raiub, on
rist. 60-ndatel hakkasin teenima vabastusteenistuses ja hakkasin tegelema väliste pattudega.
Kes vajasid vabastust nikotiinist, alkoholist, narkootikumidest. Varsti mõistsin, et tegelesin
vaid väikeste okstega, mis kasvasid suurematel okstel. Üks nn suurem oks oli pettumus- iga
sõltuvus tuleneb pettumusest ja kui ei tegeleta pettumusega, ei saa lahendada sõltuvuse
probleemi. Siis mõistsin, et tegelen ikka okstega, kuid tüveni pole jõudnud. Võid palju oksi
maha raiuda, kuid puu kasvab ikka edasi ja kasvatab uusi oksi. Lõpuks näitas Jumal mulle, et
pean tegelema juurega ja juureks on enesearmastus- isekus, enesekesksus. Kuni sellega ei
tegelda, ei saa me osa evangeeliumi hüvedest, mis Jumalal varuks on. „Mina“ ja Kristuse
loomus on vastandid. Peame laskma „enesel“ surra ja Kristuse loomusel sisse tulla ja võtta
„enese“ koha. Tahan öelda, et võta asja reaalselt, ära oma vaimulikkust üle hinda. Ei taha
kellelegi hukkamõistu tekitada, sest Jumal on armuline, halastav, kannatlik- Ta tegeleb
meiega edasi. Kuid ära peta end, et oled vaimselt kaugemal kui arvad. Vaata, palju
„iseennast“ ikka veel su elus valitseb, sest see annab sulle vastuse. Mt 16 toob Jeesus ära
Tema järgimise reeglid. Panid tähele- ütlesin reeglid. Peaksin eelneva tõttu ilmselt ütlema:
esimesed sammud, mis pead tegema. Mt 16:24-25:“ Siis Jeesus ütles oma jüngritele (mitte
rahvahulgale):“ Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja
järgnegu mulle! Sest kes iganes tahab päästa oma elu (kr- hinge), kaotab selle, aga kes iganes
kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.“ Mis on peamised, esimesed sammud, kui tahad
Jeesust järgida? Mitte uuesti sündida. Uuestisünnist on saanud nagu loosung, mis vabastab
inimesed kristlikust vastutusest: olen uuesti sündinud, mina muutuma ei pea! Mind see ei
veena. Jeesus ütles, et kui tahad mind järgida, siis pead enese salgama. Mis see tähendab?
Salgamine tähendab öelda „ei“. Nii et kui tahad Jeesust järgida, pead ütlema „ei“ iseendale.
Teiseks pead võtma oma risti- Jumal ei sunni seda sulle peale, Ta ei sundinud seda ka
Jeesusele, Jeesus võttis ise oma risti. Mis on sinu rist? Kaks definitsiooni: 1. Rist on koht, kus
Jumala ja sinu tahe ristuvad; 2. Koht, kus sina sured. See on sinu otsus, sa ei pea seda tegema,
kuid Jeesust järgida enne ei saa. Kui tahad Teda järgida, pead enese salgama, ütlema endale
„ei“ ja võtma oma risti- koha, kus sured. Jumalal on kindel rist igaühe jaoks. Olen kohanud
mitmeid mehi, kes arvasid, et naine on nende rist. Kui suudad oma naise üles tõsta ja maha
panna, siis võib-olla küll. Kuid rist on miski, mida ei pea kandma, see on sinu valik. Kuid
ilma selleta edasi minna ei saa. Mis tähendab „ennast salgama“ ehk kreeka keeles „oma hinge
salgama“? Piibli uurijad ütlevad, et hinge kolm funktsiooni on: tahe, mõistus ja emotsioonid.
Tahe on see, mis ütleb:“ Ma tahan.“ Mõistus ütleb:“ Ma mõtlen.“ Emotsioonid ütlevad:“ Ma
tunnen.“ Seega kui salgad enese, ütled:“Mitte see, mis mina tahan, vaid Jumala tehe. Mitte
see, mis mina mõtlen, vaid mis Jumal ütleb, mitte see, mis mina tunnen, vaid kuidas Püha
Vaim mind juhib.“ Pead end kolmes valdkonnas salgama: mitte see, mis mina tahan, mis mina
mõtlen ja mis mina tunnen. Kui oled seda teinud, siis saad hakata Jeesust järgima. Pärast seda
võid hakata ütlema Fl 4:13:“ Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ Prince’i
versioon ütleb: suudan kõik Tema läbi, kes teeb mind seesmiselt väeliseks. Ei ole võimalik
saada sisemist väge, kui tegutsed enesest lähtuvalt. Peame jätkama- kaks vabastust veel.
Järgmine on Galaatlastele 5:24:“ Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos
kirgede ja himudega.“ Millest meid siin vabastatakse? Meid vabastatakse lihalikust
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loomusest. Peame välja selgitama, mis see on. Lihalik ei tähenda füüsilist ihu, vaid see on
loomus, mille sa füüsilisse ihusse sündides said. See on põhiolemuselt vastuhakkaja loomussel on himud ja tunded, mis pole kooskõlas Jumala tahtega ja Jumalale alistunud. Jumala
lahendus on ristilöömine. Räägin veel natuke lihalikust loomusest. Vaata seda veelkord Gl
5:24:“ Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud..“ See pole konfessioon, vaid
inimesed, kes kuuluvad Jumalale. Need pole baptistid, nelipühilased, presbüterlased- vaid
need, kes on Kristuse omad. Mis neid teistest eristab? Nad on lihaliku loomuse risti löönud. 1
Kr 15:23 leiame inimesed, kellele Jeesus järele tuleb. Tahate teada, kes need on? Need pole
presbüterlased, baptistid ega nelipühilased ega ka katoliiklased mitte. Salmis 23 ütleb
ülestõusmise kohta:“ Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus (Ta on juba üles
tõusnud), pärast seda Kristuse omad tema taastulekul.“ Kelle järele Ta tuleb? Kristuse
omadele. Mis on nende tunnus Gl 5:24 järgi? Nad on oma liha risti löönud. Kellele Jeesus
järele tuleb? Kristlastele, kes on oma lihaliku loomuse risti löönud. Nüüd tead, mis on
tingimuseks. See loomus, millest räägime, on otseses vastuolus Jumala tahtele ja viisidele.
Roomlastele 8:7-8 ütleb Paulus:“ Lihalik mõtteviis..“ Lihalik tähendab sama mis lihameelne,
himustav. „Lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega
suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.“ Neid, keda
valitseb nende lihalik loomus, ei saa meeldida Jumalale, see pole võimalik. Võid üritada nii
kuidas jaksad, olla võimalikult religioosne, kuid see pole võimalik. Galaatlastele 5:17 kordab
Paulus sama mõtet:“ Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu, need
on teineteise vastased..“ Su loomulikud, lihalikud tahtmised on vastupidised Jumala Vaimu
tahtele. „...nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite.“ Võib-olla on see mõnele ilmutuseks.
Alustad heade kavatsustega, pühendad end, lähed altari ette, palud ilusa palve. Umbes kuu
aega hiljem mõtled: kuidas ma oma plaanidest nii kaugele olen läinud? Vastus on, et liha
himustab vaimu vastu. Sinu sees on üks Jumala vaenlane ja temaga peab tegelema. Ei ole
võimalik kristlikku elu edukalt elada, kuni oled tegelenud oma lihaga. Paulusel oli ka see
probleem, võib-olla see julgustab sind. See pole ainult mõnedel, see on üleüldine probleem.
Peaksid lugema Rm 7, seal näed Pauluse enda võitlusi liha vastu. Olen märganud, et enim
pühendunud kristlastel, keda Jumal kõige rohkem kasutada tahab, on suurimad võitlused.
Nelipühilastel oli kunagi suhtumine, olen ise 48 aastat nelipühilane olnud- saad päästetud,
veega ristitud, Vaimuga täidetud, räägid keeli ja probleeme enam pole. Oled märganud, et
asjad nii ei käi. Oleks see vaid nii. Tean, sest mul see ka ei toiminud. Lisaks sellele olin
nelipühilaste pastoriks ja nägin jällegi, et see pole päris nii. Põhjuseks on liha. See on Jumala
vaenlane. Kuula, mis Paulus ütleb Roomlastele 7:15:“ Ma ei mõista ju, mida ma teen: sest ma
ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan.“ Te pole keegi niimoodi tundnud, Paulus
oli erand, eks ole? Ei, see käib me kõigi kohta. Keegi ei saa sõrmega teise peale näidata. Pead
peeglisse vaatama ja ütlema, et see olen mina. Paulus selgitab aga põhjust- see on lihalik
loomus me kõigi sees. See ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda. Ütleksin, et religioon
kui vastand päästele, on süsteem, mis üritab lihalikku meelt panna õigesti käituma. See teeb
asja religioosseks, kuid ei tee Jumalale meelepäraseks. Paljud religioossed inimesed lihtsalt
suruvad liha alla, panevad selle väliselt kooskõlla, kuid sisemine hoiak puudub. Galaatlastele
5, enamus on Galaatlaste kirjas. Mis oli galaatlaste probleem? Lihalik meel ja käsumeelsus.
Paulus räägib mõlemast ja ütleb Galaatlastele 5:19:“ Lihaliku loomuse teod on ilmsed..“
Tõlkeversioonides on väikesed erinevused, need pole olulised. „Lihaliku loomuse teod on
ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus,
raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimine jm
sarnane..“ Liha teod võib liigitada nelja kategooriasse, mida siin mainitakse: 1. Seksuaalne
ebamoraalsus: hoorus, rüvedus, kõlvatus. Mõned arvavad, et need ongi liha teod, et teisi
valdkondi polegi. Kuid see pole kindlasti suurim probleem. Järgmine valdkond on okultism:
ebajumalateenistus ja nõidus. Need on liha teod, kui aga liha sellele vaba voli annab, muutub
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see deemonlikuks. Esialgne motivatsioon selleks tuleb lihalikust loomusest. Nõidus on
inimlik viis inimesi kontrollida ja panna oma tahtmist tegema. Igasugune katse teisi
kontrollida on nõiduse algus. Kui seda pikemalt jätkata, muutub see deemonlikuks. Kolmas
kategooria on suurim, need on valed hoiakud ja suhted: vaen, riid, armukadedus,
raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine. Need on kõik erinevad vormid
valedest hoiakutest ja suhetest. See on suurim lihaliku meelsuse kategooria. Need on sama
palju lihalikud patud kui abielurikkumine või hoorus. Kuid pahatihti religioossed inimesed
annavad selle andeks, samas on nad tuliselt seksuaalse ebamoraalsuse vastu. Viimast
kategooriat kutsun sensuaalseks enesekesksuseks: purjutamised, prassimised jm sarnane.
Need on kõik me lihaliku loomuse erinevad vormid, nende kõigiga peab tegelema. 1 Kr 3
toob Paulus välja lahkmeele põhjused koguduses. Kui sul palutakse ühe lausega tuua kogu
lahkmeele põhjus Kristuse ihus, oleks sul vastus? Vastus on väga selge: lihalik loomus. Kogu
lahkmeel saab alguse lihalikust loomusest. Kuni sellega ei tegelda, on meil ihus alati
lahkmeel. 1 Kr 3:3-4, Paulus kirjutab Korintose kristlastele:“Te olete ju alles lihalikud..“
Kuidas ta teab? „Sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu
inimeste taoliselt?“ Faktist, et me seas on lahkmeelt, piisab tõestuseks, et oleme lihalikud.
Kuidas Paulus seda teab? „Sest kui üks ütleb:“ Mina olen Pauluse poolel!“, teine aga:“ Mina
Apollose!“ Kuni te vaidlete pigem inimjuhtide kui Kristuse üle, olete lihalikud. Teoloogid
vanematest konfessioonidest ütlevad, et Korintose kristlased olid lihalikud, sest nad rääkisid
keeltes nii palju. Paulus seda küll ei mõelnud. Ta sõnul olete lihalikud, sest järgite Kristuse
asemel pigem inimestest juhte. Ta ei öelnud, et Paulust võib järgida, aga Apollost mitte, vaid
ükskõik keda järgid. Kui inimesed, kes järgivad Lutherit, Wesley’t või Calvinit, panevad need
juhid esikohale, langevad nad esimesse kategooriasse. Paljud arvavad, et teoloogia on
lahkmeele põhjuseks, kuid ei ole. See on lihalikkus. Muidugi teoloogiat kasutatakse palju
lihalikult. Peamine lahkmeele põhjus Kristuse ihus on liha ja ainus lahendus on rist. Peame
sellega igaüks omas olukorras tegelema. Lähme jälle tagasi Roomlastele 6:6, kus Paulus toob
ära Jumala vastuse:“ Teades, et meie vana loomus on koos temaga risti löödud, et see patune
ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu.“ See on Jumala lahendus- hukkamine,
kuid Jumal on andnud lahenduse, meie peame seda rakendama. Kristus on teinud oma osa,
meie peame tegema oma osa. 1 Peetruse kirjas on koht, mis on võimsalt mu ellu rääkinud. 1
Peetruse 4:1-2:“ Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama
meelsusega..“ Olge valmis samaks. „...sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud
patustamast, nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala
tahtmise järgi.“ Päris üllatav. Olen selle üle palju mõelnud: Jeesus kannatas meie eest, miks
peame meie kannatama? Usun, et Jumal selgitas seda mulle. Jeesus valmistas väljapääsu,
meie peame seda rakendama. Me vana inimene löödi risti, see on tehtud, kuid Gl 5:24 ütleb,
et need, kes on Kristuses, on lihaliku loomuse risti löönud. Kes seda seal teeb? Mitte Jumal,
vaid meie. Ristilöömine on valulik, ükskõik mis nurga alt vaadata. Mida peame tegema?
Peame oma lihaliku loomuse risti lööma. Peame võtma need kurjad, vastuhakkavad himud ja
hoiakud, ja risti külge naelutama. Mina pean seda tegema, seda ei tehta minu eest, see on
valulik, kuid see on väljapääs patust. „Kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud
patustamast.“ Toon ühe näite, muidu on raske mõista. Tavaliselt toon selle näite: üks tore noor
kristlasest naine, umbes 20-aastane, kes on tõsine kristlane, hea koguduse liige, tal on
jumalakartlik pastor, kes kannab hoolt ta hinge eest. Tüdrukul tekib emotsionaalne suhe
mehega, kes pole tõsine kristlane. Mees käib küll kirikus, kuid ainult tüdruku pärast, kuid ta
pole kunagi oma elu Jumalale pühendanud. Tüdruku pastor ütleb: ära seo end temaga, ta pole
tõsine kristlane, see ei lähe hästi. Tüdrukul on kaks varianti, mõlemad on valusad. Ta võib
pastori nõu kuulda võtta ja naelutada oma igatsused ja tunded ristile: armastan küll teda, kuid
see pole kõige tähtsam; tahan abielluda, kuid see pole kõige tähtsam; kardan üksindust, kuid
see pole kõige tähtsam. Kõik need hoiakud peab ristile naelutama, see on valus. Kuid see ei
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kesta kaua. Mõne aja pärast tuleb imeline vabadus ja kui tahame loole õnnelikku lõppu, siis
tuleb õigel ajal õige mees ja ta abiellub ja on õnnelik. See on õnnelik pool. Oletame aga, et ta
ei tee seda, mida peaks tegema. Ta ei löö oma hoiakuid, himusid ja tundeid risti. Ta abiellub
mehega. 15 aastat hiljem, kui neil on kolm last, kõnnib mees teise naisega minema ja naine
peab oma murtud elu kokku korjama ja hakkama saama perega, kel puudub juht. See on palju
valusam ja kestab palju kauem. Loodetavasti kõige selle lõpus õpib ta oma õppetunni. Ta
ütleb: tegin oma tahet, enesele meele järgi, andsin oma lihale järele, ei võtnud vastu risti. Tõin
sama näite hiljuti ühes grupis ja esireas oli üks naine, kes ütles, et jutustasin täpselt tema loo.
Ta oli just lahutanud ja ta mees jättis ta 6 lapsega maha. Ma ei väida, et see on kõigi lahutuste
põhjuseks, kuid kristlaste paljude õnnetute abielude põhjuseks on tulemus sellest, et liha ei
lööda risti. Mida sa teed? Kas võtad Jumala lahenduse, mis on valulik, ärgem olgem
sentimentaalsed. Väga valus on lahti öelda oma suurimatest igatsustest ja tunnetest või
keeldud ristist ja kannatad tagajärgede pärast, mis on pikas perspektiivis palju valusam. Selle
otsuse peame langetama. Viies ja viimane vabastus, Gl 6:14:“ Aga mulle olgu olemata, et ma
kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti
löödud ja mina maailmale.“ Nii teoloogid, millest meid siin vabastatakse? Maailmast. On teil
hea meel selle üle? Või tekitab see erinevaid tundeid? Defineerime kõigepealt „maailma“.
Sõnaga „maailmalik“ kritiseerisid kristlased kunagi üksteist. Jumal pole nii kavatsenud. Ma ei
hakka jälle rääkima 17 reeglist, mida pead järgima, et sa poleks maailmalik. Ütleksin, et
inimesed, kes neid reegleid teevad, on väga maailmalikud inimesed. Mida mõtleme
„maailma“ all? Annan oma definitsiooni: maailm on sotsiaalne kord või elamise süsteem, mis
keeldub Jeesuse Kristuse õigest valitsusest. Sest Jeesus on Jumala määratud valitseja, Ta
vastab tingimustele, Ta on ainus, kelle Jumal inimkonna valitsejaks valib. Maailm on aga
süsteem ja hoiak, mis keeldub Jeesuse õigest valitsusest. Maailmalikud inimesed võivad olla
religioossed, kenad, väärikad. Kui esitad neile väljakutse alluda aga täielikult Jeesuse
valitsusele, tuleb esile see suhtumine. See on maailm. Vaatame mõnda asja, mida UT
maailmast räägib. Johannese 15:18-19. Neis salmides kasutab Jeesus sõna „maailm“ kuus
korda. Ta ütleb oma järgijatele:“ Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud
enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole
maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid.“ Mis
Jeesus meiega tegi? Ta valis meid ära maailmast. Sõna „kogudus“ Uue Testamendi kreeka
keeles- ekklesia, tähendab gruppi inimesi, kes on välja kutsutud. Millest välja kutsutud?
Maailmast. Võid olla maailmas või koguduses, kuid mõlemas mitte. Nad välistavad teineteist.
Vaatame, mis Johannes ütleb maailma ahvatluse, hiilguse kohta. 1 Johannese 2:15-17:“ Ärge
armastage maailma ega seda, mis on maailmas!“ Asi on natuke ka eas. Kui oled alla 25aastane, on kiusatus maailma armastada, see tundub nii glamuurne, põnev, paljutõotav. Kuid
kogu ta sära on võlts, see pole reaalne. Kui oled üle 25-või 40-aastane, siis sa ei armasta nii
väga maailma, vaid midagi maailmast. Näiteks mingit erilist autot või teatud erilist maja või
teatud erilisi riideid ja miski lihtsalt tõmbab sind. Vanemad inimesed on vast kainemad, kuid
maailmas on ikka miski, mis neist kinni hoiab. Võib-olla midagi intellektuaalset, raamatud,
mida ei peaks lugema, sa ei peaks oma pead täitma prahiga, kuid oma intellektuaalse tausta
tõttu hoiab miski sind ikka kinni. Mul on printsiip, püüan, et ei täida kunagi oma pead
prahiga. Kui leian, et miski pole mu mõistusele kasulik, niipea kui seda tunnen, sulen oma
mõistuse sellele. Ma ei taha prahti oma peas kanda. Kuid nii paljud kristlased, kes ei luba
endale ebamoraalsust või sensuaalsust, lubavad endasse palju intellektuaalset prahti. Niimoodi
hoiabki maailm kinni nende elust. Johannes jätkab:“ Kui keegi armastab maailma, siis ei ole
temas Isa armastust.“ Pole võimalik armastada Isa ja maailma samaaegselt, pead valima. „Sest
kõik, mis on maailmas- lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus-, ei ole Isast, vaid maailmast.“
Kõik, mis on maailmas, pole Jumalast Isast, see on selle maailma süsteem. Johannes mainib
kolme tüüpi kiusatust: lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Esialgse kiusatuse juures, Eedeni
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aias, olid kõik kolm olemas: puu vili oli hea toiduks, silmale kena vaadata ja see pidi inimese
targaks tegema, see on elukõrkus. Elukõrkus ütleb: olen päris tark, saan eluga ise hakkama,
mul pole Jumalat vaja. Kõik, mis on maailmas, pole Isast. Patu põhiolemus algselt polnud
soov teha kurja, sest kiusatus oli hea- olla Jumala sarnane, tunda head ja kurja. Mis selles
valet on. Patu põhiolemus on soov olla Jumalast sõltumatu. See on elukõrkus. Kuni me sees
on midagi, mis seisab Jumalast sõltumise vastu, siis on meis endiselt elukõrkus. Siis ütleb
Johannes:“ Ja maailm kaob ja tema himu.“ Miski sellest pole püsiv, see ei jää kestma. Seda on
raske uskuda. Kuid nii see on. „Aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti.“ See on põnev.
Kui ütlen lahti maailma asjadest ja kooskõlastan oma tahte Jumala tahtega, siis olen sama
kõigutamatu, sama võitmatu ja sama uppumatu kui Jumala Sõna. miski ei saa mind võita, sest
miski ei suuda võita Jumala Sõna. Sellised valikud: jääda maailmaga seotuks ja kannatada
selle vaeva või pöörata maailmale selg, seada end Jumala Sõnaga kooskõlla ja saada
hävimatuks, võitmatuks. Hämmastav on, kui palju apostel Johannes meile maailmast räägib,
ta kirjutab kõige rohkem. 1 Johannese 5:19, Johannes ütleb midagi rabavat:“ Me teame, et
meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes.“ Kes on see kuri? Saatan. Kreeka
keeles on veel lihtsamalt: Kogu maailm on kurja sees. Kogu maailm on kurja võimuses.
Ilmutuse 12:9 on meil pilt Saatana mitmest küljest. Seal kutsutakse teda suureks loheks,
muistseks maoks, kuradiks ja saatanaks, s.o vastuhakkajaks, kes eksitab kogu maailma. Kogu
maailm on Saatana pettuse all. Jaakobuse 4:4 ütleb:“ Te abielurikkujad! Kas te siis ei tea, et
sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end
Jumala vaenlaseks.“ Me ei saa armastada Jumalat ja maailma samaaegselt. Johannese 14 ütles
Jeesus:“ Maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit voli mu üle.“ Küsimus on, kas meil on viies
kolonn? Või on Saatanal? Kas teate, kust see pärit on? Hispaanias oli 1936. aastal kodusõda ja
üks Hispaania kindral piiras linna ja teine kindral küsis:“ Kuidas plaanid seda vallutada?“ Ta
ütles:“ Mul on neli kolonni igas suunas linnale lähenemas, kuid mu viies kolonn vallutab
linna.“ Teine kindral küsis:“ Kus su viies kolonn on?“- „Linna sees.“ Kogudust ei saa kunagi
võita väljastpoolt. Jeesust ei võidetud väljastpoolt, meid ka mitte. Kuid kui meie sees on viies
kolonn, siis niimoodi meid võidetaksegi. Lõpetan ühe looga laevast ja merest, võib-olla oled
seda kuulnud. Laev merel on õige. Meri laeval on vale. Kuidas rakendame: Kogudus
maailmas on õige, maailm koguduses on vale. Mis juhtub, kui meri satub laeva? Laev läheb
põhja. Mis juhtub, kui maailm tuleb kogudusse? Kogudus vajub põhja. Ainus lahendus on rist.
Kordan kiiresti viite vabastust Galaatlaste kirjast: praegusest kurjuse ajastust, seadusest,
enesest, lihalikust loomusest ja maailmast. Lõpetan Pauluse sõnadega:“ Aga mulle olgu
olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on
minule risti löödud ja mina maailmale.“
Vahimees, ons palju veel ööd?
Täna räägime mõnedest lõpuaegade tunnustest, teatud suundadest, mis aina enam esinevad.
Panin sellele nimeks „Vahimees, ons palju veel ööd?“ Alustame kirjakohaga, kus need sõnad
kirjas on. Jesaja 21:11-12, loen vaid osa:“ Mulle hüütakse Seirist:“Vahimees, ons palju veel
ööd? Vahimees, ons palju veel ööd?“ Vahimees vastab:“Hommik tuleb, aga öö tuleb ka!“
Valgus tuleb, kuid pimedus ka. Me ei saa vaid valgust ette näha või ainult pimedust, need
kaks on omavahel seotud. Usun, et see aitab paljusid probleeme lahendama. Tundub, et
kristlastel on raske avardada oma mõtlemist ja näha ühe küsimuse kahte külge. Kaldume
keskenduma ainult ühele või ainult teisele poolele. Mõned usuvad ettemääratud saatust,
mõned vaba tahet. Kui aga usud Piiblit, siis pead tegelikult mõlemat uskuma, nad on mõlemad
seal kirjas. Kristlased kipuvad keskenduma ühele: mina usun vaba tahet, mina saatust, sina
eksid, mul on õigus! Mulle tundub, et kui siirad, intelligentsed, Piiblit uskuvad kristlased on
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piibelikkes küsimustes eriarvamusel, siis on väga tihti, mitte küll alati, mõlemal poolel
osaliselt õigus ja osaliselt mitte ja tõde on kuskil keskel. Lõpuaegadega seoses on
põhimõtteliselt kaks gruppi: pessimistid ja optimistid. Pessimistide jaoks läheb kõik
halvemaks ja neil on selle tõestuseks palju kirjakohti. Optimistid ütlevad, et vallutame
maailma, neil on ka palju kirjakohti. Isiklikult arvan, et kummalgi pole õigus ega kumbki ei
eksi. Tõde on keskel, segu mõlemast. See on minu nägemus, toon teile mitmeid näiteid sellest
ühest põhimõttest Piibli erinevatest kirjakohtadest. Kuid üritage mõista, mida proovin
selgitada, see pole kõik valgus ega kõik pimedus, see pole üdini imeline ega ka üdini
vaevaline. Peame korrigeerima oma mõtlemist ja valmistama end selleks nn segunenud
olukorraks. See pole nii lihtne. Toon ära mitmeid erinevaid viise, kuidas seda tõde mõista.
Jesaja 60 peatükis on üks imeline ütlus. Heebrea keeles on mees-ja naissoost sõnad, see siin
on naissoost, see on kirjutatud Siionile, Jumala linnala, rahvale. Usun, et Siion on kõiki
hõlmav nimi Piiblis kõigile lepingu rahvastele: see hõlmab Iisraeli, kogudust. Me kõik oma
erinevatest pooltest kuulume Siioni nime alla. Siin ütleb:“ Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb
ja Issanda auhiilgus koidab sinu kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus
rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Ja rahvad tulevad
su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab.“ Siin on väga selge näide
säravast valgusest ja süngest pimedusest. Pimeduse keskel tuleb Jumala au oma lepingu rahva
peale ja neist saab valguseallikas, mis kutsub paljusid pimedusest välja tulema. Pühakiri
ütleb:“ Rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad sa paistuse juurde..“ Usun, et nii see
saabki olema. Usun, et Jumal külastab niimoodi kogudust oma au ja väega, et terved rahvad
pöörduvad Jumala poole. Usun, et see on hea, kuid see ei muuda seda, et see juhtub sügava
pimeduse keskel. Ja need, kes ei tule valguse juurde, on üha süvenevas pimeduses. Mõlemad
on aga tõsi. Vaatame veelkord 1 Moosese 15:5, sain sellest ilmutuse. Vahel saavad jutlustajad
keset jutlustamist ilmutuse. Jutlustasin parasjagu koguduses, kus pidin pastoriks olema.
Räägin teile ühe loo, sest Jumal teeb asju omamoodi. Mu teemaks oli:“ Kui vaenlane tuleb kui
üleujutus, tõuseb Püha Vaim ta vastu.“ See oli pikka aega tagasi, just oli hakatud jutlusi
kassetile lindistama. Ei teadnud, et mind lindistati, kuid seetõttu tean, mida ütlesin, kuulasin
seda hiljem. Ütlesin: pole tähtsust, mis Saatan teeb, Issanda sõna jääb ikka peale. Kui midagi
sellist jutlustad, pead olema valmis seda põhjendama. Siis sain sellise ilmutuse, ütlesin:
Egiptusel olid nõiad, Jumalal oli Mooses, Baalil olid prohvetid, Jumalal oli Eelija. Siis
tsiteerisin seda kirjakohta, 1 Moosese 15:5, polnud varem sellele mõelnud:“ Ja ta viis tema
(Aabrahami) õue ning ütles:“ Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!“
Ja ta ütles temale:“ Nõnda saab olema sinu sugu!“ Galaatlastele 3:29 ütleb Paulus:“ Kui te
olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.“ Seal
on olukord, kus ühtki muud valgusallikat pole: päike ei paista, kuud pole näha, sume, pime
öö, kuid tähed on olemas ja mida suurem on pimedus, seda säravamad on tähed. Sellised
peaksime ka meie olema. Kui pimedus läheb sügavamaks, peaksime meie pimeduses
eredamalt särama. Jõudsin nii kaugele ja ütlesin, et nii saabki lõpuaegadel olema, kui kõik
muud valgused kustuvad, siis Aabrahami järglased, Jeesusesse, Messiasse uskujad säravad
eredamalt kui kunagi varem. Ei lasku üksikasjadesse, kuid sain teada, et on teatud sõnumid,
mida Saatan ei taha, et keegi jutlustaks. Number üks neist on, mida kogudus talle teha võib,
kui ta pihta saab, milleks ta loodud on. Saatan ei suutnud seda sõnumit rohkem taluda, nii et
üks noor naine, kes ülistuses klaverit mängis ja esireas istus, korraldas deemonliku stseeni
täpselt kantsli ees ja see polnud kena. Ta oli tavaliselt väga korralik noor naine, nelipühilane
ja ta oigas ja karjus väga ebameeldival viisil täpselt kantsli ees. Olin just kuulutanud: mis
tahes Kurat ka ei teeks, Jumalale jääb viimane sõna. Teadsin, et pean seda kas tõestama või
jutluse pooleli jätma. Niimoodi karastusin avalikult teenima, mul polnud mingit tahtmist,
mingit plaani, kuid olin sunnitud sellele deemonile vastu seisma. Koos oma esimese naise ja
ühe paariga saime deemoni sellest tüdrukust välja. Kui oma kogudusele pärast seda otsa
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vaatasin, siis nende silmad olid nagu tõllarattad. Neil polnud aimugi, et sellised asjad võivad
juhtuda. Ei saa pikemalt sel lool peatuda, kassett on kuskil olemas, see on esimene kassett
sarjas „Vabastamine ja deemonid“. Kuid üritan teile tõestada, et saab olema sügav pimedus,
kuid keset seda pimedust peaks Jumala rahvas särama eredamalt, kui kunagi varem. Kui
vaenlane tuleb kui üleujutus, siis Püha Vaim tõuseb tõesti üles selle vastu. Sõna „üles tõusma“
on sama kui „minema lennutama“. Kasutan mõlemat: Jumala Vaim tõuseb selle vastu üles ja
lennutab ta minema. Taanieli 12 on ettekuulutus lõpuaegadest ja sama põhimõte tuuakse seal
välja. Toon mitmeid näiteid sellest printsiibist, et näidata teile, et seda esineb läbi kogu Piibli.
Taanieli 12:1-3, ettekuulutus ütleb:“ Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst (ingel), kes
seisab su rahva laste (Iisraeli) eest.“ Üks peaingel on määratud just Iisraeli üle valvama. Pean
ütlema, et tal on hetkel käed-jalad tööd täis, ta teeb oma tööd. Ma ei tahaks peaingel
Miikaeliga konflikti sattuda. Mis tahes poliitilised vaated mul ka poleks, ma ei tahaks temaga
vastamisi seista. Edasi:“ Siis on kitsas aeg, millist pole olnud rahvaste algusest peale..“ See on
nagu eile vaatasime, Matteuse 24, suur viletsus, mille sarnast pole inimajaloos varem olnud.
Kõigepealt on see Jaakobi probleem, siis ülemaailmne viletsus. Mainisin, et viletsus ja ahistus
tuleb kõigepealt juutide peale, siis mittejuutide. Seega mittejuutidena nagu minagi, peame
tähele panema, mis Iisraelis toimub, sest järgmisena juhtub see meiega. Toon näite- terrorism
sai alguse Iisraelis, see oli lihtsalt rünnak Iisraeli vastu. Tänapäeval kogeb kogu maailm
terrorismi mõju. Loeme edasi, Taaniel 12:2:“ Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus,
ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Siis paistavad
mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui
tähed ikka ja igavesti.“ Jällegi sama põhimõte. Mida pilkasem pimedus, seda eredamalt
Jumala sulased säravad. Hoopis teistsuguses kontekstis, Matteuse 13, mis on 7
tähendamissõnaga peatükk. Üks neist on nisu ja raiheina lugu, kus tuuakse esile täpselt sama
printsiip, loen kiiresti, Matteuse 13:24:" Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule
head seemet. Aga inimeste magades..“ Pane tähele, Jumala rahvas polnud valvel. „..inimeste
magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema.“ Ma pole
põllunduse spetsialist, kuid tean, mis nisu on. Raihein on teatud tüüpi umbrohi, mis näeb nisu
moodi välja, kuid ei kanna vilja. See on väga nisu moodi, neil on raske vahet teha, kuni vili
välja tuleb. „Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Peremehe
sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle:“ Issand, eks sa külvanud head seemet oma põllule,
kust nüüd tuleb sinna raihein?“ Tema lausus neile:“ See on vihamehe töö.“ Siis küsisid
sulased temalt:“ Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?“ See on nüüd väga
tähtis:“ Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu.“ Nad on väga
sarnased, pole lihtne vahet teha. „Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni..“ Siin ongi
see printsiip: nisu ja umbrohi kasvavad koos kuni lõikuseni. „...ja lõikuse ajal ma ütlen
lõikajaile:“ Koguge esmalt raihein, ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu
aita!“ Siis annab Jeesus tõlgenduse:“ Hea seemne külvaja on Inimese Poeg. Põld on maailm..“
Pea see meeles, me vastutus on külvata Jumala Sõna seemet kogu maailma. „..hea seeme
Kuningriigi pojad, raiheinad aga kurja (kuradi) pojad. Ent vihamees, kes neid külvab, on
kurat. Lõikus on ajastu lõpp...“ Väga oluline, need mõlemad kasvavad ajastu lõpuni.
„...lõikajad on inglid.“ Seda tööd ei usaldata isegi jumalasulastele, niivõrd keeruline on neil
vahet teha. „Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle
ajastu lõpul. Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema Kuningriigist kõik
pahanduse –ja ülekohtutegijad.“ „Tema Kuningriigist“ tähendab neist, kes peavad end Ta
alluvateks. Ta alluvate seas on aga ka neid, kes pole nisu, vaid raihein ja nad korjatakse välja
enne lõppu. „...ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine.“ Seda
väljendit kasutatakse päris mitu korda UT-s. Igal pool, kus seda kasutatakse, tehakse seda
inimeste kohta, kes olid Jumala riigis, seotud jutlustamisega, kuid kunagi ei andnud oma
südant ja elu sellele. Need inimesed tulevad siis: pärast kõiki neid aastaid nii lähedal, olen
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ikka siin, välja visatud. Nende kibedus saab olema suurem kui ühegi teise grupi oma, kes
välja jääb, sest nad olid nii lähedal. Me ei pea rohkem lugema, kuid näete seda printsiipi?
Nisu ja raihein kasvavad kõrvuti kuni lõikuseni. Teisisõnu, hea ja kuri lähevad kõrvuti edasi
kuni ajastu lõpuni. Veel üks huvitav mõte on see, et samas kliimas, kus nisu valmib, valmib
ka raihein. Kui tahad, et nisu valmiks, pead olema nõus, et ka raihein valmib. Mis need
kliimatingimused on, tõlgendatult? Minu vastus: see on seaduste ja piirangute maha
lõhkumine, mis on iseloomustanud maailma pärast II maailmasõda erakordsel viisiligasugused piirangud ja traditsioonid, mida inimesed on sajandeid austanud ja pidanud, eriti
just pereelus ja ka koguduses, heideti kõrvale. Ja kõik võivad oma asja teha. Selline kliima
paneb asjad kasvama. Inimesed pole nii vaoshoitud enam, ei hooli, mis naabrid ütlevad või
üldtuntud käitumismallid. Seega kõik valmib: inimesed, kelle südamed on Jumala poole,
valmivad pühadusse, kuid inimesed, kes on seadusetud, valmivad seadusetusse. Kui vaatad
seadusetust ja kurjust ja ütled: kui me vaid ei peaks seda taluma. Siis pead meeles pidama, et
kliima, mis kasvatab raiheina, teeb ka nisu küpseks. Enamik piiranguid koguduses, mis
kunagi olid, pole enam jõus. Näiteks 50 aastat tagasi oli koguduses plaksutamine peaaegu
patt. Nüüd võid pea peal ka seista, keegi ei pane väga pahaks. Väga paljud religioossed tabud
on kadunud, oleme vabad tegema oma asja, oleme meie ise. Kas oleme siis head või oleme
seaduseta. Vaatasime kahte lõikust Ilmutuse 14 peatükis. Loodan, et mõistad, et toon välja
erinevad vaatenurgad, mis kõik toovad välja sama printsiibi. Ilmutuse 14:14 on kõigepealt
vilja lõikus ja siis viinamarja lõikus. Viljalõikus on pääste lõikus, viinamarjalõikus on
kohtumõistmise lõikus. Iisraeli kliimas see ongi nii: viinamarjalõikus on viimane lõikus.
Kõigepealt on oder, siis nisu ja siis hiljem viinamarjad. Seega see on Jumala kohtumõistmise
lõikus. Loeme Ilmutuse 14:14, viljalõikus kõigepealt:“ Ma nägin, ennäe: valge pilv, ning see,
kes istus pilvel, oli Inimese Poja sarnane, tal oli kuldpärg peas ning vahe sirp käes.“ Usun, et
see on Jeesus kui Lõikuse Issand. Kuldpärg ei ole kuningliku soo kroon, UT-s on kahte sorti
kroone: diadeem, mis on kuninglik tunnus, teine on loorberipärg, mis on tolleaegsete
olümpiamängude kuldmedal- võitja märk. Jeesuses, kui see on Jeesus, on siis kuldne
loorberipärg peas, see on selle märk, kes on võitnud, võitja märk. Matteuse 9:37-38 ütleb:“
Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid
välja oma lõikusele!“ See on väga võimas sõna, sama, mida kasutatakse deemonite välja
ajamises. Oleme Rutiga (naisega) aru saanud, et kui tahad töötegijaid lõikusele saada, peab
neid sinna ajama. Mitte väike õrn tõuge, sest meis on palju isekust ja hoolimatust. On vaja
tõsist Püha Vaimu tõuget, et inimesi lõikusele saada. See ingel siin räägib Jeesusele kui
lõikuse Issandale lõikuse kogumise kohta:“ Ja üks teine ingel väljus templist, hüüdes suure
häälega sellele, kes istus pilvel:“ Hakka tööle oma sirbiga ning lõika, sest lõikustund on
tulnud, sest ilmamaa lõikus on juba küps.“ Kreeka keeles on „lõikus on kuiv“. See on nii
valmis, et kui seda ära ei lõigata, läheb see kaduma. „Ja see, kes pilvel istus, pistis oma sirbi
ilmamaa külge ning ilmamaa lõigati paljaks." Minu teada on see viimane suur pääste lõikus.
Näen vaimusilmas, kuidas see sirp vihiseb üle maailma ja lõikab miljoneid ja miljoneid hingi
Jumala riiki. Usun, et lähitulevikus, kui lõikus on tõesti juba käes, saab aasta-paariga rohkem
hingi päästetud kui kõigi aegade peale kokku alates Jeesuse sünnist. See on lõikuse tund.
Piibel ütleb veel midagi: poeg, kes lõikuse ajal magab, on oma Isale häbiks. Ära ole poeg või
tütar, kes lõikuse ajal magab. Vaatame järgmist- kohtumõistmise lõikust. Ilmutuse 14:17:“
Üks teine ingel väljus templist taevas ning temalgi oli vahe sirp. Ja üks teine ingel, kellel oli
meelevald tule üle, tuli altarist...“ Paistab, et tuli oli kohtumõistmise viis. „...ning hõikas välju
häälega sellele, kellel oli vahe sirp:“ Hakka tööle oma vaheda sirbiga ning lõika maha
ilmamaa viinapuu kobarad, sest selle marjad on küpsed!“ See lõikus on ka valmis, raevu ja
kohtumõistmise lõikus. „Ja ingel pistis oma sirbi ilmamaa külge ning lõikas paljaks ilmamaa
viinamäe ning viskas marjad Jumala raevu suurde surutõrde.“ Et saada marjadest mahl välja,
kaevati välja kivist veinipressid, siis pandi marjad surutõrde ja inimesed hüppasid paljajalu ja
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purustasid viinamarju, nii et mahl neist välja voolas. Selleks et marjadega tegeleda, pidi neid
tallama. Marjade tallamine on pilt Jumala kohtumõistmisest jumalakartmatute suhtes.
Ilmutuse 19 ütleb:“ Tema ise (Jeesus) tallas Kõigeväelise Jumala raevuviina surutõrt.“
Viimane salm:“ Ja surutõrt sõtkuti väljaspool linna ning tõrrest voolas välja verd hobuste
valjastest saadik tuhat kuussada vagu maad.“ 290 kilomeetrit. Küsin teilt lihtsa küsimuse. Kas
arvad, et see veri on ülekantud tähenduses? Või on see päris veri? Usun, et see on päris
punane inimveri ja see on õõvastav mõte. Veri pritsimas hobuste valjaste kõrguseni, 290
kilomeetrit. Mul pole selle kohta rohkem midagi öelda. Jätkame, Ilmutuse 22, kolm salmi. See
on UT viimane peatükk. Ilm 22:10-12, ingel, kes edastas ilmutuse, räägib:“ Tema ütles
mulle:“ Ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal!“ Kõigi
asjade lõpp on käes. See on hämmastav lause Piiblis:“ Kes teeb ülekohut, tehku veel enam
ülekohut ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku veel enam õigust ning püha
pühitsegu ennast veel enam!“ Üks tõlge ütleb:“ Kes on rüve, olgu veelgi rüvedam ja kes on
püha, olgu veelgi püham.“ Mõistate, see on tiibade sirutamine. Need, kes on õiged, peavad
saama veel õigemaks ja need, kes on ülekohtused, saavad veel ülekohtusemaks. Issand nagu
ütleks patustele: laske käia, näidake meile oma täit pahelisust, sest teil pole palju aega jäänud.
Ilmutuse 22:12 ütleb Jeesus:“ Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun
igaühele tema tegude järgi.“ See tingimus täitub vahetult enne Jeesuse tulekut. Tingimus, et
õiged saavad õigemaks ja patused veel patusemaks. See on asja tuum. Nende näidetega olen
püüdnud näidata, kuidas kogu Pühakirja ilmutus õpetab, et kuni aegade lõpuni lähevad
patused patusemaks ja õiged õigemaks. Valgus läheb eredamaks, kuid pimedus pimedamaks.
Oleks viga rääkida ainult pimedusest ja öelda, et kõik läheb pimedaks. Kuid samamoodi oleks
viga ainult valgusest rääkida, kuidas kõik saab korda ja meil on olukord kontrolli all.
Kindlasti mitte. Ainult üks isik suudab kogu seda olukorda kontrolli all hoida, Ta nimi on
Jeesus. Vajame Teda hädasti, õed-vennad. Üks mu jutlustajast sõber ütles, et koguduse
suhtumine Issanda tagasitulekusse on kui: tore, et tagasi tulid! Vennad-õed, vajame Teda
meeleheitlikult, kui Ta tuleb. Kui meil on pruudi süda, siis igatseme Teda kirjeldamatult.
Igaüks, kes on Issanda tagasituleku suhtes ükskõikne, peaaegu et ei sobigi tegelikult pruudiks
olema. Kui oled hetkel natuke leige, las ma julgustan sind. Sellised asjad hakkavad juhtuma,
mis panevad sind südamest Issanda tagasitulekut igatsema. Kui need juhtuvad, siis mõista, et
vajad seda. Jumalal on omad viisid, kuidas panna meid mõistma, et Teda vajame. Isiklikult
ma ei usu, et peame kangelast mängima rohkem, kui Piibel õhutab. Ma isiklikult mõistan seda
nii, et Jeesus tegeleb antikristusega. Ma hea meelega lasen Tal seda teha. Tule, Issand Jeesus,
me vajame Sind! See on alles algus. Palju asju juhtub veel enne, kui mõistame, kui tõsiselt me
Teda vajame. Lähme veel edasi, see on veelgi põhjalikum. Tahan rääkida millestki, mida
kutsun kaheks nelipühaks: Püha Vaimu nelipühipäeva väljavalamine ja saatanlik
nelipühipäev, mis on deemonliku väe vallandamine. Jällegi näen, et need toimuvad külg külje
kõrval. Vaatame hetkeks Püha Vaimu väljavalamist, mida just lõpuaegadeks ennustatakse.
Vaatame Apostlite teod 2, loeme Peetruse jutluse algust nelipühipäeval, kuid Joeli tsitaadi
lõppu. Usun, et on väga selge, et Püha Vaimu üleloomulik väljavalamine kestab otse Issanda
tagasitulekuni välja. Ei ole ühtegi viidet sellele, et seda jääks vähemaks, vaid vastupidi.
Loeme, mida Peetrus ütles Ap 2:16:“ Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud:“ Ja viimseil
päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad
ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid..“
Kas teate, see on juba käes, see toimub just praegu üle maailma. „...ning oma teenrite ja
teenijate peale ma valan neil päevil välja oma Vaimust ja nad ennustavad ning ma annan
märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal: verd ja tuld ja suitsusambaid.“ Seda
nelipühipäevil ei juhtunud, vaid Peetrus vaatab ette aegade lõpu peale. „Päike muutub
pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja ülev. Ja sünnib, et igaüks, kes
hüüab appi Issanda nime, päästetakse.“ Peetrus kujutab siin Joelit tõlgendades Püha Vaimu
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väljavalamist, mis sai alguse nelipühipäeval, kuid mis jõuab tohutu haripunktini aegade lõpul,
just vahetult enne Issanda suurt ja ülevat päeva. Jaakobuse 5:7-8 on veel üks koht, mis on
põhimõttelt sama:“ Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni!“ Rääkisin sellest
sõnast-„parussia“, s.o kreekakeelne sõna Issanda tagasituleku kohta. „Olge nüüd pika
meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega,
kuni ta saab varase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest
Issanda tulemine (parussia) on lähedal!“ On selgelt näha, et ajastu lõpeb suure lõikusega, nagu
Jeesus rääkis. Ja põllumees Iisraelis ootab kannatlikult. Ta eesmärk on lõikus kokku koguda,
kuid enne kui lõikus saab tulla, peab kahel korral vihma sadama. Kõigepealt varane vihm, mis
tuleb talve algul ja siis hiline vihm, mis tuleb talve lõpus. Mõlemad on lõikuse jaoks
üliolulised. Varane vihm pehmendab maad pärast kuid kestnud põuda, sest suvel ei saja
Iisraelis kunagi vihma. Aprillist oktoobrini ei saja tavaliselt üldse vihma, vahel harva
septembris. Maapind muutub kuivaks ja kõvaks. Põlluharimisega ei saa alustada enne, kui
varane vihm maad pehmendab. Talvekuudel sajab ka vihma, kuid mitte regulaarselt kuni tuleb
hiline vihm talve lõpus, vahetult enne lõikust. See on aasta suurim vihm, hiline vihm, see on
üleüldine, sajab üle kogu maa ja paneb seemned võrsuma. Nii et lõikuse jaoks on vaja varast
ja hilist vihma. Läbi kogu Piibli, 1 Ms 11 peatükist alates leiad selle printsiibi, vihm antakse
lõikuse jaoks. Jaakobus võtab selle ja kasutab seda vaimses mõttes. Ta ütleb: Jumal igatseb
lõikust, nagu põllumees ootab oma lõikust. Kuid lõikust ei saa kokku koguda enne, kui
kõigepealt pole sadanud varane vihm ja siis hiline vihm. Ta seob selle Issanda tulemisega.
Teisisõnu, hiline vihm vahendab lõikust, milleks on ajastu lõpp ja mis lõpeb Issanda
tagasitulekuga. Näen seda väga selgelt sündimas kiriku ajaloos. Ma pole küll kirikuajaloo
spetsialist, kuid mulle tundub, et varane vihm langes Uue Testamendi kogudusele. Ja
koguduse mõttes langes see üleüldiselt kõigi kristlaste peale, kõik said tundma Vaimu täiust.
Nad teadsid vaid sellist kristlust. Siis varane vihm kuivas, pikki sajandeid oli üksikuid vihma
väljavalamisi, põhimõtteliselt igal sajandil kirikuajaloos tänaseni toimus kuskil mingisugune
Vaimu väljavalamine, kuid see polnud veel hiline vihm. Usun, et 20. sajandi esimesel päeval
hakkas langema hiline vihm. Ütlen seda, sest Kansases oli piiblikool, mida juhtis C.Parham ja
selle sajandi esimesel päeval läks üks piiblikooli neiu õppejõudude juurde ja ütles: pange
palun käed mu peale, et saaksin ka Püha Vaimu nagu see Apostlite tegudes juhtus. Õppejõud
ei uskunud sellesse, kuid nad tulid talle vastu. Kui nad ta eest palvetasid, hakkas ta keeltes
rääkima. Kui selle üle mõelda, siis sellest sai alguse nelipühiliikumine, Azuza tänava
liikumine LA-s, mis lõpuks levis üle maailma. Seega hiline vihm on ülemaailmne Vaimu
väljavalamine. Ma kindlasti ei usu, et oleme kõike juba näinud, sest Jumal ütles, et Ta valab
oma Vaimu kõige liha peale. Oleme Ruthiga suuresti mures Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika pärast.
Seal on palju rahvaid, kes pole kunagi hilist vihma kogenud, seal pole piiskagi sadanud.
Aegade lõpp ei saa tulla enne, kuni hiline vihm on langenud kõikjal. Usun, et see on lähedal.
Annan teile ühe oma lemmikkirjakoha, Jeremija 5:23-24. See räägib Iisraeli rahvast Jeremija
päevil:“ Aga sellel rahval on tõrges ja vastupanija süda, nad on ära taganenud ja läinud. Nad
ei ütle oma südames:“ Kartkem ometi Issandat, oma Jumalat, kes annab vihma omal ajal,
varajase ja hilise vihma, kes meile hoiab lõikuse nädalaid!“ Üks tõrksa ja vastupanija südame
tunnuseid on see, et inimesed ei mõista, et Jumal annab hilise vihma. Ka praegu on Jumala
rahva hulgas palju tõrksaid ja vastupanijaid. Nad näitavad seda, kui keelduvad hilist vihma ära
tundmast. Jeremija aga jätkab, et Jumal annab vihma- varase ja hilise omal ajal ja siis ta ütleb,
et Ta hoiab meile määratud lõikuse nädalad. Mille jaoks vihm antakse? Lõikuse jaoks. See
mõte õnnistab mind. Oled sa kunagi restorani läinud ja tahtnud istuda kenas aknaäärses lauas.
Lähed laua juurde ja sellel on väike silt, mis ütleb: reserveeritud. Tead, et sinna ei saa istuda.
Jumal on pannud „reserveeritud“ sildi teatud nädalate peale, mis on reserveeritud lõikuseks.
Saatan tahaks need nädalad „ära tühistada“, tahaks tulla ja ise asju korraldada, kuid Jumal
ütleb: reserveeritud! Kuni lõikus on korjatud, ei saa Saatan teha oma tahtmist. Tänapäeval on
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tohutu hulk kohutavalt kurje jõude tegutsemas, kes tahaksid Jumala rahva täielikult hävitada.
Kuid Jumal ütleb: reserveeritud! Ma annan hilise vihma ja see aitab sisse tuua lõikuse. Ütlen
teile, kes on Püha Vaimuga täitumise vastu võtnud: ärge mängige sellega! Miks te selle saite?
Lõikuse pärast. Oled sa lõikuse juures, tunned sa muret selle pärast? On kahte sorti inimesi
nelipühilaste või karismaatikute hulgas: need, kes mõistavad, miks Jumal neile Püha Vaimu
andis ja teised, kes ei mõista. Need, kes ei mõista, loovad väikeseid „Õnnista mind“ klubisid,
kes saavad pühapäeviti kokku, kuulavad Sõna, palvetavad ilusaid palveid ja laialiminnes
ütlevad: Jumala õnnistust! Näeme järgmisel pühapäeval! See pole Jumala eesmärk. Ja on
teised inimesed, võib-olla mitte nii võimekad või andekad, kuid nad mõistavad, mille jaoks
see anti. Nad koguvad lõikust ja muudavad maailma. Kõik nelipühilased ja karismaatikud
peavad ära otsustama, kas nad mõistavad Jumala eesmärki, miks Ta vihma andis. Vihm
antakse lõikuse pärast. Kui sa pole lõikusega mingilgi moel seotud, kuid oled kogenud vihma,
siis sa pole mõistnud Jumala eesmärki. Vaatame vihma lõplikku põhjust Ilmutuse 19:7-8.
Jumal lõplik eesmärk on luua pruut oma Pojale, Ilmutuse 19:7-8:“ Rõõmustagem ja hõisakem
ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning ta naine on seadnud end valmis, ja talle
on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.“ See peenlinane on pühade õiged
seadmised.“ Vaatame seda hiljem veel. Kuid näed siin hilise vihma nn tulemust- kogudust,
kes on ilusaks ja auliseks tehtud, peigmehe jaoks valmis. Vaatame kiiresti teist, saatanlikku
nelipüha. Kasutan sõna „nelipüha“ ülekantud tähenduses, mõistate. Vaatame 2
Tessalooniklastele 2:1-4:“ Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse
tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada
segadusse ega heidutada- ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt-, otsekui
Issanda päev oleks juba käes.“ Mõned õpetasid ka juba siis, et Issanda päev on juba tulnud.
See ei saanud nii olla. Ta jätkab:“ Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu
enne, kui on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene, hukatuse poeg, kes
paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks, nii
et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana.“ Paulus ütleb väga selgelt seal, et
aegade lõpp ei saa tulla enne, kui ilmub Antikristus- seadusevastane, hukatuse poeg,
metsaline. Tal on neli nimetust. Kordan: seadusevastane, hukatuse poeg, antikristus,
metsaline. Kuid ta ei saa ilmuda enne, kui toimub ärataganemine. Ärataganemise kohta on
kreeka keeles sõna, millest tuleneb ingliskeelne sõna „apostasy“. See tähendab nähtava tõe
teadlikku tagasilükkamist. Kuni kogudus jääb truuks neile antud tõele, on kogudus
takistuseks, millest antikristus läbi murda ei saa. Esimese asjana peab ta murdma koguduse
vastupanu ja see avab talle tee. Koguduse vastupanu murdmine tuleb ärataganemise läbi. Seda
sõna kasutatakse veel vaid ühes kohas, Ap 21:21, kus Jaakobus ütleb Paulusele: inimesed
ütlevad, et sina õpetavat Moosesest „ära taganema“. Selle kontekst on alati religioosne. Peab
toimuma ärataganemine- nähtava tõe teadlik tagasilükkamine koguduse sees, enne kui
antikristus ilmuda saab. Tahan öelda, et elame selle ärataganemise ajal. Läbi kogu
kirikuajaloo on olnud patuseid preestreid, paavste, vaimulikke, kes olid lihalikud,
ebamoraalsed, kadedad jne, kuid põhimõtteliselt polnud nad kunagi loobunud kiriku
peamistest suurtest tõdedest. Sest need tõed andsidki neile võimu, nad ei eitanud kunagi
Jeesuse neitsist sündi, Jeesuse jumalikkust, Ta füüsilist ülestõusmist, Ta taevaminekut. Kuid
sel sajandil, see algas just eelmise sajandi lõpul Saksamaal, on hakanud ilmnema kõigi
peamiste suurte kristlike tõdede eitamine, mis on levinud üle maailma ja mõjutanud iga osa
kogudusest. Usun, et piibelliku usu lagunemine koguduses Saksamaal avas tee Adolf
Hitlerile. Laiemas mõttes piibelliku usu lagunemine, ärataganemine koguduses avab tee
kellelegi, kes on lõpmatult hullem kui Adolf Hitler- see on antikristus. Kui minna veelgi
kaugemale ärataganemises, siis feministlik liikumine, mis on praegu koguduses niivõrd
aktiivne, ei hakka kutsuma Jumalat Isaks ega Jeesust Pojaks. Piibli suurtest kesksetest
tõdedest ei jää midagi alles. Ma ei ärritu sellest, sest minu jaoks on see tõestus, et Piibel on
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tõene. Piibel ütles, et nii juhtub ja ongi juhtunud. Ma ei istu ja muretse ärataganemise pärast,
kuid üritan olla realistlik. Mis on selle tähendus, mida see meile ütleb? Vastus on, et
antikristus on väga varsti ilmumas. See on mu isiklik arvamus. „Anti“ tähendab kahte asja:
millegi vastu ja millegi asemel. Antikristuse vaim tegutseb kahes osas: kõigepealt tahab ta
kogudusest eemaldada tõelist Kristust, kuid see pole veel kõik. Teiseks tahab ta asendada Ta
valekristusega. See on kogu plaan. Kui näeme kuskil, kuidas Jeesust pidevalt Ta oma
koguduses tagasi lükatakse ja Teda ei austata, siis see pole veel lõpp. See on vaid esimene
käik. Teine käik tähendab asendada Ta teise- antikristuse vastu. Kuna olen nii palju LähisIdaga seotud ja olen pärit Euroopast.. On vaid üks asi, mis takistaks judaismil, islamil ja
kristlusel maailmareligiooni loomast. See on Jeesus. Kui vaid eemaldaksime selle kentsaka,
ajaloolise kuju Jeesuse, saaksid need kokku. Jeruusalemmas räägitakse kolmest suurest
monoteistlikust maailmareligioonist. Palju jõude on tegutsemas, kes tahavad usinalt Jeesust
kõrvaldada. Meil olid ühed sõbrad metodisti kirikus USA-s, oleks võinud olla ka mujal, ei
kritiseeri metodiste. Nad ütlesid, et me kirikus võid rääkida Buddhast, Platonist, Martin
Luther Kingist, keegi ei pahanda. Kui aga räägid Jeesusest, saavad kõik pahaseks. Mis vaim
see on? Antikristuse vaim. Jätkame kiiresti. 1 Johannese 2:19 ütleb antikristuste kohta:“ Nad
on küll välja läinud meie seast, kuid nad pole olnud meie hulgast. Kui nad oleksid olnud meie
hulgast, siis nad oleksid jäänud meie sekka. Kuid nad läksid ära, et teha avalikuks: ükski neist
ei olnud meie hulgast.“ Antikristus saab alguse koguduses. Teda kutsutakse hukatuse pojaks,
vaid üht isikut kutsutakse veel nii: Juudast- ta oli valeapostel. On väga selge, mida võime
oodata. Vaatame veel kahte kirjakohta selle kohta, mida kutsun saatanlikuks nelipühaks, 1
Timoteose 4:1, see on otseselt seotud lõpuaegadega:“ Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et
tulevastel aegadel mõned taganevad usust..“ Millisest usust? Kristlikust usust. Ei saa taganeda
usust, milles pole olnud. „Mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade
vaimude õpetuste poole..“ Koguduste vastu saadetakse eksitajate vaimude ja deemonite
hulgad, et meid usust ära pöörata. 2 Tm 3:1 ütleb Paulus:“ Aga see olgu sul teada, et viimseil
päevil tuleb raskeid aegu..“ Ja jätkab lõpuaegadest salmis 13: Kurjad inimesed ja petised
lähevad aga ikka pahemaks, eksides ise ja eksitades teisi.“ Sõna „petised“ on kreeka keeles
„nõiad, loitsijad“. Olen seda väga hoolikalt uurinud kolme kreekakeelse sõnaraamatuga.
Loitsija on kui nõid, ta praktiseerib maagiat. Nad kasutavad tänaseni nõidust ja loitse.
Loitsimine ja nähtavalt deemonlik hakkab kasvama lõpu lähenedes. Mis on selle tulemuseks?
See on väga selgelt võrreldav Jumala Vaimu väljavalamisega. Tulemuseks on prostituudist
kogudus. Just nii nagu tõeline Jumala Vaim loob pruudi, samamoodi loovad saatanlikud väed
prostituudi. Ilm 17:1:“ Üks seitsmest inglist, neist, kellel oli seitse kaussi, tuli ning rääkis
minuga ja ütles:“ Tule, ma näitan sulle selle suure hoora karistamist, kes istub suurte vete
ääres..Ja ta viis mu vaimus kõrbe. Ja ma nägin naist, istuvat erepunase metsalise seljas, kes oli
täis jumalateotuse nimesid.. Naine oli riietatud purpurpunasesse ja erepunasesse ning ehitud
kulla ja kalliskivide ja pärlitega, ta käes oli kuldkarikas täis jäledusi ja oma hooruse saasta..ta
otsaette oli kirjutatud nimi, saladus: Suur Paabel..“ Seega ta on Paabel, kes ilmub uuesti
vaimsel kujul. Paabel oli suur keskus kahele asjale: ebajumalateenistusele ja nõidusele. Sellest
on palju kirjakohti. Nii et seisame silmitsi valekogudusega, keda jõustab nõidus, see on täis
ebajumalateenistust. Ja kuulake seda viimast korda, peame seda teadma. Ilmutuse 17:6:“ Ma
nägin naise olevat joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. Ma imestasin väga
teda nähes.“ Isiklikult usun, et ainsaks suurimaks tõelise koguduse vaenlaseks saab
valekogudus. Arvan, et peaksime olema kui Eelija, sest Eelija teadis väga hästi, mis Iisebel
talle oleks teha võinud, kui ta Eelija kätte oleks saanud. Usun, et peame mõistma, et meil on
vaenlane, kes kogu südamest tahab meid täielikult hävitada ja see pärineb tõelisest
kogudusest- valekogudusest ja see on n.ö antikristuse pruut.
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Ka sina pead olema valmis.
Me teemaks oli eelmistel kordadel, nagu juba mainisin „Valgus ja pimedus külg külje kõrval“,
nisu ja raihein koos kasvamas lõikuseni. Kaks lõikust: pääste ja kohtumõistmise lõikus; kaks
nelipüha: Jumala Püha Vaimu väljavalamine ja samal ajal saatanlike jõudude ja vaimude
tegevuse tohutu kasv. Püha Vaimu väljavalamise tulemuseks on Kristuse pruut. Saatanliku
tegevuse tulemuseks on prostituudist kogudus. Küsiksin: kuidas reageerime nendele asjadele?
Mida Jumal meilt palub? Kuidas peaksime käituma? Annan teile mitu lihtsat, tegelikult käsku
Jumala Sõnast. Jumal annab harva soovitusi. Kui Ta seadusetahvlid Moosese kätte andis,
polnud need kümme soovitust. Mitte isegi kümme põhimõtet. Need olid kümme käsku.
Vaatame kõigepealt Matteuse 24, see on nn kandev peatükk. Loeme Mt 24:43-44, põhirõhk
on salmil 44:“ Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta
valvaks ega lubaks oma majja sisse murda.“ Keda siin „varga“ all mõeldakse? Jeesust. Kui
peremees teaks, millal Jeesus tagasi tuleb...Jeesus ei ole varas, kuid mitmes kohas öeldakse, et
Ta tuleb nagu varas. Varas ei teata, millal ta tuleb, ei ütle, millisest uksest ta tuleb. Ta tuleb
alati ootamatult. Jeesus tuleb ka nii. Kuid peame meeles pidama, et Ta ei ole varas. Kui Ta
tuleb, siis Ta võtab ainult selle, mis Talle kuulub. Kui me Talle ei kuulu, siis Ta meid ei võta.
„Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!“ Kui arvad, et
tead, millal Ta tuleb, siis tegelikult ei tea. Ühes võid kindel olla, Ta tuleb tunnil, mil sa ei
oota. Kõik, kes arvavad, et neil on kõik välja arvestatud, eksivad. Sest Jeesus ütles: kui arvad,
et tead, siis tegelikult ei tea. Mitte keegi ei tea, Jumal on selle nii kavandanud. Mäletate,
rääkisime varem 5 Moosese 29:28 kohta:“ Varjatu kuulub Issandale, meie Jumalale, aga mis
on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime selle Seaduse kõigi sõnade
järgi!“ Jumalal on salajased asjad. Jeesuse tuleku täpne aeg on üks salajastest asjadest. Kui
Jumal midagi saladuses hoiab, ei saa sellest mitte keegi teada. Probleem inimestega, kes
püüavad Jumala saladusi avastada, on selles, et nad ei tee asju, mida Jumal näidanud on. Nad
on salajaste asjadega nii hõivatud, et nad ei kasuta ilmutatud asju. Kurat võib meid
teoreetiliselt prohvetlusest väga huvituma panna ja igasuguste tõlgenduste ja teooriate peale
mõtlema panna, kuid väga tihti, kui neid inimesi jälgida, ei tee nad seda, mis nad Piibli
kohaselt tegema peaksid. Nad on ilmutatud asjadest salajaste juurde kõrvale juhitud. Jeesus
ütleb: üks on tähtis- ole valmis, sa ei tea, millal see juhtub. Seega pead kogu aeg valmis
olema. Ei tohiks olla aega, kus sa valmis pole. Usun, et teatud asjad peavad veel sündima
enne, kui Jeesus tuleb. Seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kõigile rahvastele.
Peab toimuma ärataganemine, millest rääkisin ja millest Paulus räägib 2Ts 2. Issand ei tule
enne seda. Kuid usun, et keegi ei tea iial, millal need asjad lõplikult juhtuvad. Seega ei tasu
öelda, et ei pea enne valmis olema kuni...Jeesusel on vaid üks soovitus: ole valmis! Meil oli
üks õde koguduses Londonis, kus aastaid tagasi pastoriks olin, 50ndate alguses, naine oli
jamaikalane. Ta palvetas pajude asjade eest, kuid ta iga kord mainis: Issand, aita meil meeles
pidada, et on liiga hilja end valmis seada. Mulle jäi see meelde ligi 40 aastaks. Siis on hilja,
kui end alles valmis seame. Tarkade ja rumalate neitsite loos öeldakse: need, kes olid valmis,
läksid Temaga. Need, kes end alles valmis seadsid, sisse ei pääsenud. Usun, et peame elama
pidevas valmisolekus. See pole kohutav koorem, see on rõõmustav olukord. See on
võidupositsioon, olukord, kus oleme valves, palves. Mõistame, mida Jumal teeb ja liigume Ta
eesmärkidega edasi. Mis selle valmisolekuga kaasneb? Mida meilt nõutakse? Toon ära neli
asja, esimesed kolm on Luuka 21 peatükist. Matteuse 24 ja Luuka 21 peatükkide vahel on
tugev seos, lisaks on veel Markuse 13, kuid seda veel ei puuduta. Loeme kõigepealt Luuka
21:29-31, viigipuu tähendamissõna. Jeesus ütles:“ Vaadake viigipuud ja kõiki puid: kui nad
juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest, et suvi on juba lähedal. Nõnda ka teie,
kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal!“ Oleme maal, kus on talv,
kevad, suvi ja sügis. Te aga teate, et kui talv on kohe-kohe läbi ja kevad tulemas, siis näed
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puudel väikeseid rohelisi pungi, siis tead midagi. Mida sa tead? Suvi on lähedal. Ei pea
ülikooli või raamatukokku minema, ei pea isegi pastorilt või rabilt küsima. See on piisav
tõestus, et suvi on lähedal. Jeesus ütles: kui näete neid asju, siis samamoodi teate, et lõpuaeg
on lähedal, lõikus on kohe käes. Võib-olla lähed küsid rabilt ja ta annab sulle vale infot. Võibolla küsid mõnelt pastorilt ja nad ei vastaks õigesti. Kui aga kasutad omaenda silmi ja tervet
mõistust, vaatad kirjakohti ja seda, mis maailmas toimub, siis Jeesus ütles, et tead kindlalt
selle põhjal, et suvi on lähedal. Mõned inimesed tõlgitsevad viigipuud kui Iisraeli, ma küll ei
usu, et seda saab Pühakirjaga tõestada. Jeesus ütleb: kui näete viigipuud lehte minemas, siis
teate, et suvi on lähedal. Kui seda nüüd Iisraeliga võrrelda...lisan ka, et siin ei räägita viljast,
ei öelda: kui viigipuu vilja kannab, vaid kui see lehte läheb. Selle puhul on Iisraeliga võrdlusel
üks hea asi, sel on kindel kuupäev. Iisraelil tekkisid lehed ühel kindlal kuupäeval- see oli 14.
mail 1948 aastal, Iisraelist sai riik. Kui nüüd sellega nõus oled, ja me ei pea seda rõhutama,
siis kui Iisrael on viigipuu, kes need teised puud olid? Kõik teised rahvad. 20. sajandi teise
poole kõige selgemaks tunnuseks on rahvusluse tõus üle kogu maa. Mis see on? See on, et
kõik puud lähevad lehte. Selgitasin seda oma õpilastele Ida-Aafrikas 1960. aasta kandis.
Avastasin, et kui suudan näidata, et Piibel käib ka nende olukorra kohta, siis nad kuulaksid
seda. Kui seal olin, siis seal oli kolm maad: Tanganjika, Uganda, Keenia. Nad olid ikka veel
Briti Ida-Aafrika, kuid väga ootasid, mida suahiili keeles kutsuti „uhuuruks“- see on
iseseisvust. Ütlesin neile: näete, te puud hakkavad lehte minema. Suhtumine oli: me ei taha
olla koloniaalrahvas meil on omad kombed, traditsioon, keel, tahame olla omaette, me ei taha,
et keegi meid käsutaks, kuidas elama peab. Britid lahkusid ja neist said kolm iseseisvat riiki.
II maailmasõjast alates on juba ainuüksi Aafrikas tekkinud vähemalt 50 uut riiki. Mis see on?
Puud lähevad lehte üle maailma. Kui lähed Aasiasse, Lõuna-Ameerikasse, Vaikse ookeani
saartele, siis igal pool on sama suhtumine: tahame olla omaette rahvas! Ütleksin, et rahvuslus
on tugevamaid toimivaid jõude tänapäeva maailmas. Tundub, et isegi kommunismi all olevas
diktatuuris on see üles kerkimas. Praegu saavad Balti riigid uut kindlust oma rahvusluses
Nõukogude Liidu vastu. Armeenlased samuti. Igal pool lähevad puud lehte. Talvel näevad
kõik puud ühtmoodi välja, kui puud aga lehte lähevad, saab neid eristada. See toimubki
praegu. Jeesus ütles: kui näed viigipuud ja kõiki puid, kui nad hakkavad lehte minema, see
näitab, et suvi on käes. See on päris huvitav, britina võin seda öelda, Iisrael oli kui
näidisrahvas, sest nad pidid brittidest lahti saama, et iseseisvust saada. Elasin kogu selle
perioodi seal, elavalt meeles. Pärast seda ütles rahvas rahva järel, et kui nemad seda tegid,
võime meie ka. Siin on piibellike tõdede väga aktuaalne, tänapäevane kasutus. Piibel näeb
asjade olulisust palju selgemini kui meie. Ütleksin, et poliitiliselt pole võimsamat jõudu
tegutsemas maailmas tänapäeval, kui seda on rahvuslus. See on nagu puumahl, mis tõuseb
üles kõigis puudes ja paneb nende lehed kasvama ja neist saavad erinevad puud, igaüks oma
kommete, kultuuri, keelega jne. Jeesus ütleb: kui näete neid asju, siis õppige sellest! Ütleksin
ühe sõnaga: tundke ära, mis hetkel toimub! Kardan, et on hulgaliselt kristlasi, kes ei tunne ära,
mis aegadel me elame. Nad ei tunne Pühakirja ja ei tea, kuidas võtta Pühakirja tõed ja
rakendada neid tänapäeva olukorras. Valmisoleku esimene tingimus on ära tunda aeg, mil me
elame. Teine tingimus on kirjas eelmises salmis, Luuka 21:28:“ Aga kui kõik see hakkab
sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!“ Jällegi „kõik see“asjad, mis on kirjas Matteuse 24 ja Luuka 21. Seal ütleb: kui see kõik hakkab juhtuma, ei ütle:
oodake, kuni see kõik on juhtunud, vaid kui see kõik hakkab juhtuma. Osad neist on väga
rasked asjad: tagakiusamine, sõjad, näljad, epideemiad. Kuid Jeesus ütleb: vaadake üles ja
tõstke oma pead! Ärge masenduge, ärge hakake leinama või kurvastama, olge põnevil, sest te
lunastus on lähedal! Kui rääkisime Mt 24 peatükist, siis ütlesin: need asjad on Jumala riigi
sünnitusvalud. Mõnes mõttes saad kontrollida oma hoiakut selle läbi, kuidas reageerid
maailma olukorrale. Oletame korraks, et noor paar abiellub, nad on kristlased, nad palvetavad,
tahavad last. Siis selgubki, et naine on rase ja nad teevad kõik vajaliku. 9 kuud on mööda
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läinud ja naine tunneb kohutavaid valusid. Need tulevad aina tihedamini. Kuidas mees sellele
reageerib? Kas ta helistab arstile ja ütleb:“ Midagi kohutavat on juhtunud mu naisega, palun
tulge ja peatage need valud koheselt.“ Kas ta teeb nii? Ei. Aga miks? Sest ta tahab last. Ta
teab, et lapsed tulevad niimoodi. Kui tahad lapsi, pead olema valmis kannatama
sünnitusvalusid. Samamoodi on ka Jumala riigi tulekuga. Kui tõesti tahad, et Jumala riik
saaks maa peal rajatud, siis kui näed neid sünnitusvalusid, ei hakka sa kartma ega ütle:“
Jumal, mis toimub, peata see!“ Vaid ütled:“ Tänu Jumalale, laps on peaaegu käes!“ Võid enda
reaktsiooni järgi oma südame hoiakut kontrollida neile kohutavatele asjadele, mis maa peal
toimuvad ja usun, et jätkuvalt toimuvad. Kui sa pole Jumala riigile pühendunud, siis hakkad
kartma, langed masendusse. Kuid kui tõesti igatsed Jumala riigi sündi maa peal, siis ükskõik
kui rasked või ebameeldivad sünnitusvalud on, ütled siiski: tänu Issandale, Jumala riik on
peaaegu siin, laps on tulemas. Pead iseenda hoiakut kontrollima. Kui sa pole päriselt põnevil
Jumala riigi üle, siis ilmselt langed masendusse. Kuid kui Jumala riik sulle tõesti korda läheb,
siis vaimustud. Võta korraks hetk ja küsi endalt just praegu: olen ma põnevil või olen ma
rusutud? Kas istun siin ja mõtlen, et parem, et kui ta ei räägiks neist kohutavaist asjust? Kui
kaua ta veel räägib kõigist neist probleemidest? Või ütlen ma: tänu Jumalale, laps on tulemas.
Sina pead otsustama. Järgmine tingimus on ka Luuka 21:34-36:“ Jeesus ütles:“ Aga hoidke
end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega...“ See
on järgmine hoiatus. Selles faasis peaksime kontrollima end, kas oleme liialt seotud ajaliste
asjadega, kas tegeleme liiga palju maailma lõbude ja probleemidega? Mäletate, sama väljend
on ka külvaja tähendamissõnas: selle elu mured lämmatasid seemne ja see jäi viljatuks.
Enamik tõlkeid ütleb „selle maailma mured“. Peame olema täiesti veendunud, et me pole
koormatud muredega, mis on seotus ajaliste asjadega. Peaksime teatud mõttes end nagu
eraldama ajalistest asjadest. Rääkisin varem Galaatlaste kirjast, mida peaks rist me elus
tegema. Gl 1:4 ütleb, et oleme välja kistud sellest praeguse kurjuse ajastust. Kui oleme selle
vabastuse vastu võtnud, siis selle praeguse kurjuse ajastu asjad ei suru meid maha. Me ei
muretse nende pärast: me ei muretse töö pärast, sissetuleku, auto pärast. Oleme ühes mõttes
seotud, kuid teises mõttes eraldatud. Jeesus ütleb:“ Aga hoidke end, et teie süda ei oleks
koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie
peale äkitselt otsekui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad!“ Pead
otsustama, kus sa asud. Kui oled siin maailmas kodus, siis tuleb see su peale- see tuleb kõigi
peale, kes maa peal asuvad. Kui oled aga vabastatud sellest praegusest kurjuse ajastust ja kui
võid öelda nagu Paulus: olgu olemata, et kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse
risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Siis ei tule see sinu
peale, kui linnupael (lõks). Selle maailma inimesed ei saa põgeneda, see tuleb kõigi peale,
kelle kodu on maa peal. Kuid Jumala rahvas saab põgeneda, kui nad valvavad ja palvetavad.
Selle maailma inimestel pole valikut, see tuleb nende peale. Kuid Jumala rahva peale, kui
täidame neid tingimusi, ei tohiks see tulla kui lõks. See ei tohiks sind üllatada. Sul on
küllaldaselt infot, et teada, mis ees ootab. Siis ütleb Jeesus, kuidas olla kindel, et pääseme.
Järgmine salm on äärmiselt tähtis, Luuka 21:36:“ Valvake siis...“ Olge ärkvel.
Kaasaaegsemad tõlked ütlevad ilmselt: olge valvel, ärge uinuge ükskõiksuses või hooletuses.
„Valvake siis igal ajal, paludes...“ Kui tihti? Kogu aeg. Ei usu, et peaksite palvetama 24h
päevas, kuid see tähendab, et sa kunagi ei lakka palvetamast. 1 Ts 5 ütleb: palvetage
lakkamata. See tähendab, et sa ei ütle kunagi, et täna ma rohkem ei palveta. Enam ma ei
palveta, homme palvetan jälle. Arvan, et me ei saa seda endale lubada. Me ei tea kunagi, mil
Püha Vaim nö. käigu sisse lükkab ja ütleb: palveta nüüd, seda on vaja! Tänan Jumalat, et oma
armu läbi andis Ta mulle kaks imelist naist, mitte samal ajal muidugi. Mu esimene naine on
Issanda juures, teine siin täna. Kuid nad on mõlemad olnud palvetavad abikaasad. Nad olid
mõlemad naised, kes tegelikult ei lakanud palvetamast. Mu esimesel naisel Lydial oli
lastekodu, tal oli palju tööd: pesi mähkmeid, puhastas lutipudeleid jne, kuid ta palvetas, kui ta
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suppi keetis. Või ta põlvitas ja palvetas, kui üks tüdrukutest hüppas talle selga ja mängis
hobust. Ta lihtsalt ei teadnud, kuidas lakata palvetamast. Ruth on natuke teises mõttes täiesti
samasugune, ta alati palvetab. Me ei pea oleme ühtemoodi, igaüks on omaette isiksus. Kuid
peame olema pidevalt valmis palvetama. Mul on praegu selline põhimõte, et ma ei lähe
kunagi ilma palvetamata teele. Isegi kui istun autosse ja sõidan 5 minutit, annan selle sõidu
Issanda kätte. Ütlen:“ Issand, loodan Su juhtimise ja kaitse peale. Ma ei palveta lihtsalt
söögipalvet enne söömist, vaid palume ärkamist enne igat söömist: ärkamist USA-sse ja
Suurbritanniasse, vähemalt kolm korda päevas. Oleme palunud seda peaaegu 10 aastat. Palju
teisi viise on, kuidas saame olla palveõhkkonnas või ülistusõhkkonnas. Kirjakoht, mida
Ruthiga lugesime: kiida Issandat, oma Jumalat ja õnnistus on su toidu ja vee peal. Nii et kui
sööme, siis ütleme õnnistussõnad, palvetame ärkamise eest ja võtame hetke ning ülistame,
sest tahame Ta õnnistust oma toidu ja vee üle. Jeesus ütles:“ Olge valvel ja palvetage kogu
aeg, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja
ees!“ Teine tõlge ütleb, et teil oleks jõudu põgeneda kõige selle eest. Kui Jeesus ütles, et
peame palvetama selleks, et põgeneda, siis järeldan, ei kui me ei palveta, siis me ei pääse. See
on asendamatu tingimus pääsemiseks. Rääkisin varem Matteuse 24 peatükist ja tõin välja
salmi 20, kus räägitakse viletsuse algusest Iisraelis ja Jeesus ütles, et peab põgenema:“Aga
palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.“ Prohvetlike kirjakohtade
arukas mõistmine määrab me palvetele piirid. Jeesus ei öelnud: palvetage, et te ei peaks
põgenema, vastupidi, just peate põgenema. Kuid võite palvetada, et te ei peaks põgenema
külmas või hingamispäeval. Selgitan, miks oleks raske põgeneda hingamispäeval juudiriigis,
kus hingamispäeva peetakse. Usun, et siin poleks kasu palvest, et need asjad ei juhtuks, sest
Issand ütleb, et juhtuvad. Kui palud:“ Jumal, ära lase neil kohutavatel asjadel sündida, siis
raiskad oma aega. Minu meelest on see nii. Võid aga palvetada, et sind arvataks väärt
põgenema. Ja kui sa ei palveta, siis kahtlen, kas sind arvatakse väärt. Jeesus ütles: pead
palvetama, et oleksid vääriline... Kas mõistate seda? See on tähtis. Ma ei taha olla
käsumeelne. Ma ei usu, et see sünnib reeglite läbi. Usun, et see sünnib Püha Vaimu läbi. Nüüd
vaatame Ilmutuse 19, vaatasime seda varem korraks, siin on pilt pruudist. Toon välja ühe
joone sellest pildist. Ilmutuse 19:7-8, see on kõigi taeva elanike rõõmuhõise, nad rõõmustavad
Talle, Issanda Jeesuse abielu üle. Selle üle, et Ta naine, pruut, Kogudus, on end valmis
seadnud. Toon veelkord välja, et ta ei säti end enam korda, ta on end juba valmis seadnud.
„Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning ta naine on
ennast seadnud valmis.“ Siin selgitatakse, kuidas ta on end valmis seadnud:“...ja talle on
antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.“ Seda selgitatakse:“ See peenlinane on
pühade õiged seadmised.“ Et sobida sinna, peab pruudil olema õige riietus- peenlinasest
tehtud, see on Piiblis alati pilt õigsusest, väga puhas ja särav. Johannes selgitab:“ See
peenlinane on pühade õiged seadmised.“ Kui usume Jeesust ja võtame Ta vastu kui Päästja,
siis Tema õigsus kuulub meile ja meid peetakse õigeks Tema õigsusega. See on imetore, kuid
see pole veel kõik. Sest peame jõudma määratud õigsusest tegudega õigsuseni ja siin tähendab
peenlinane pühade õigeid tegusid. Iga õige tegu on minu jaoks üks niit selles linases riides ja
siis küsin endalt, kas riidest jätkub, et mind viisakalt katta. Kõlab naljakalt, kuid see on minu
jaoks väga reaalne. Kas pruudil on piisavalt riiet ilusaks pulmakleidiks. Naistele ei meeldi ju
pulmakleidi riide pealt kokku hoida, see on tõesti koht, kus naine tahab silma paista. Et valmis
olla, peame olema oma õiged teod ellu viinud. Usun, et Jumalal on õiged teod määratud
isiklikult igale ühele, konkreetsed ülesanded täitmiseks igale ühele. Usun ka, et on teatud
kohustused, mis on kollektiivselt kõigile, mille eest kõik ühiselt vastutame. Minu jaoks kõige
tähtsam õige tegu, mille eest kogudus ühiselt vastutab, on Matteuse 24:14:“ Ja seda
Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja
siis tuleb lõpp.“ Ma ei usu, et ükski kristlane, kes on end Issandale andnud, oleks sellest
kohustusest vabastatud. See ei tähenda, et peame kõik jutlustajad ja misjonärid olema, kuid
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usun, et me kõik oleme kuidagi Jumala ees vastutavad, mida selle suhtes teeme. Sest see on
see tunnus, üks kindel näitaja, et Issanda tulemine on lähedal. Seda Kuningriigi evangeeliumi
kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp. Kuna Jeesus
ütles, et seda kuulutatakse, siis usun seda. Ta ei eksinud kunagi. Nii et see pole väga meie
otsustada, kas seda kuulutatakse. Peame otsustama, mida mina saan selle kuulutamiseks teha.
Minu arusaamist mööda pole ühtki kristlast kuskil, kes oleks täiesti vabastatud sellest
vastutusest. Kui mõelda kas või rahastamisele, see on rahaliselt kulukas, olgem ausad. Mul on
raadiosaade, mis teeb seda mitmel pool maailmas- kommunistlikus Hiinas neljas keeles,
Nõukogude Liidus vene keeles, Lõuna-ja Kesk-Ameerikas hispaania keeles ja me praegune
uus tohutu ülesanne on seda kuulutada kogu araabiakeelsele moslemimaailmale Lähis-Idas ja
Põhja-Aafrikas, mis on kaugeltki inimkonna suurim katmata ala. 40 rahvast, kuhu on kõige
vähem jõutud, on 51% moslemiriigid. Ma ei plaani raha küsida, kuid tahan öelda, et pääseda
kanalisse, mis tõesti jõuaks Lähis-Idasse, maksab 50 minutit 500 USD, see on umbes 2500
USD kuus. Ma ei küsi kellegi raha. Lihtsalt toon välja, et raha on tähtis. Mida oma rahaga
teeme, on tähtis. Uuringute kohaselt kulutab USA kogudus 99% sissetulekust enda peale.
Vaid 1 % läheb neile, kes pole veel kuulnud. See on skandaal. See ei saa olla kogudus, kes on
valmis Issanda tulekuks. See ei saa olla pruut, kel on kleit valmis. Tean, et inimesed
muutuvad vahel kummaliselt vaikseks, kui rahast räägin. Ütlen veelkord, ma ei plaani
korjandust üles võtta. Rahunege! Lihtsalt küsin: oled sa tõesti sellele ülesandele pühendunud?
Raha ei ole ainus asi- palve. Me teenistusel Ruthiga on aegu...põhimõtteliselt oleme
rindejoonel, me ei vali seda, kuid nii see kaldub olema. See pole meie valik. See on lihtsalt
meie osa. Tihti on surve me vastu niivõrd tugev, et Ruth hüüab Jumala poole: pane me nimed
mõne eestpalvetaja huultele ja mõistame, et kui meil eestpalvetajaid poleks, ei saaks me seda
tööd tehtud. Ma ei räägi ainult rahast. Rahast veelgi tähtsam on eestpalve. Kuid kui juba
millegi eest palvetad, ei ole seda võimalik teha erapooletul viisil. Ei saa lihtsalt ära palvetada
ja seda unustada. Vaatame kahte viisi, kuidas see vastutus meid mõjutab. Rääkisin
põhimõtteliselt evangeelsest kuulutamisest, kuid mõistan ka pastoriameti tohutut tähtsust,
tõsidust, pingeid. Ma ei ole tegelikult kutsutud pastoriks, olen olnud pastor, mõistan, mida see
tähendab. Isiklikult arvan, et pole raskemat ametit kui pastoriamet. Jällegi Jeesus räägib
sellest Matteuse 24, kohe pärast seda, kui Ta salmis 44 ütleb, et olge valmis, räägib Ta selle
loo. Mõistan, et see on pilt pastori teenistusest. Teenistus, mis toidab ja karjatab ja hoolitseb
Jumala rahva eest. See nõuab tihti palju rasket tööd ja ei saa palju tunnustust. Jeesus ütles:“
Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile
parajal ajal elatist andma?“ Mõistan, et see on pastoriamet. „Õnnis on see sulane, kelle ta
isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle.“ Õedvennad, kui oled mingilgi moel seotud pastoriteenistusega, pea meeles, et kui oled ustav, saad
tohutu vastutusega positsiooni igavikus. Kui sa targalt ja ustavalt juhid seda, mis sulle on
praegu antud, teeb Jumal sinust valitseja kogu oma vara üle. Sel on ka teine külg:“ Aga kui
see sulane oleks halb ja ütleks endamisi:“ Mu isand viibib..“ Kui uurid kõiki inimesi neis
näidetes, kes pole valmis, leiad, et nad kõik mainivad viivitust, teisisõnu: Ta ei tule tegelikult
või Ta veel ei tule. Kõigil, kes mainivad viivitust, on vale hoiak ja nad pole valmis, kui see
siis tuleb. Ta ütleb:“ Mu isand viibib,“ ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja
jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta
ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsejatega; seal on ulgumine ja
hammaste kiristamine.“ Need on alati inimesed, kes on olnud kõige keskel, kuid pole kunagi
end lõpuni pühendanud. See tähendab olla kogu see aeg asjale niivõrd lähedal, kuid jääda
siiski ilma. Ei taha sellele mõeldagi. Siin on pilt kahest sulasest: üks on ustav ja teine teenib
vaid ennast. Ta annab ära oma isikliku distsipliini ja kasutab oma positsiooni ära. Tast saab
otsekui diktaator. Peame kõik otsustama, kes me oleme. Siis jõuame viimase mõtte juurde.
Mainisime juba Matteuse 24:14, vaatame seda veelkord. Toon välja eelnevad salmid. Mt
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24:9:“ Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu
nime pärast.“ Kes on need teie? Need oleme meie. „Ja siis pahandavad paljud ja reedavad
üksteist ja vihkavad üksteist.“ Kes paljud? Paljud kristlased. „Ja palju valeprohveteid tõuseb
ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus.“ Selle
kõige taustal ütleb Issand:“ Seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu...“ Nii et see ei
saa lihtne olema. Surve kasvab, kuid selle keskel lähevad pühendunud ja teevad selle töö. Ära
mõtle, et ootad veel 10 aastat, siis läheb lihtsamaks. Ei lähe, raskemaks läheb hoopis.
Raskemaks läheb, võin seda isiklikust kogemusest öelda. Mõned räägivad, et see on noorte
kristlaste probleem, teised, et see on vanade kristlaste probleem. Olen pea 50 aastat kristlane
olnud, asjad ei lähe lihtsamaks. Mitmes mõttes kasvab surve, vastutus ja sõltume aina rohkem
Jumala armust ja halastusest. Annan teile ühe pildi lõpetuseks, Ilmutuse 6 peatükist, see on
nägemus ratsanikust jne. Rõhutan,et annan teile enda subjektiivse arusaama sellest. Tegelikult
pole oluline, kas mu tõlgendus on õige. Usun, et mu rakendus on õige. See on mulle väga
elav, loodan, et suudan seda edasi anda. Seal oli neli järjestikku ratsanikku, kes ilmusid
inimajaloo erinevatel ajajärkudel. Esimene oli valge hobune. Ilmutuse 6:2:“ Ma nägin: ennäe,
valge hobune, ning selle seljas istujal oli käes amb ning talle anti pärg ja ta läks välja võitjana
võitmiseks.“ Pärjaks oli loorberipärg, võitja märk. Valgel hobusel ratsutasid Rooma
imperaatorid, kui olid võitnud. See on pilt võidust ja triumfist. Paneme selle hetkeks kõrvale.
Vaatame teisi hobuseid. Järgmine hobune oli tulipunane. „...selle seljas istujale anti voli võtta
ära rahu ilmamaa pealt, et inimesed üksteist tapaksid, ning talle anti suur mõõk.“ See räägib
väga selgelt laialdasest sõjast. Kaldun arvama, et see sisaldab ka kodusõda. Kaldun arvama, et
selle ajastu lõpu poole vapustab enamik rahvaid kodusõda. On rahulolematuid vähemusi,
inimesi, kes arvavad, et neile ei anta seda, mis neile õigusega kuulub. Ei tahagi rohkem öelda,
väga tundlik teema. Kuid usun, et see vallandab laialdase verevalamise. Järgmine oli must
hobune. „...ja selle seljas istujal olid käes kaalud, ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse
keskelt hüüdvat:“ Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest! Ja õlile ja
veinile ära tee kahju!“ See must hobune esindab minu meelest üleüldist puudust ja et kõike on
mõõdu järgi- need on need kaalud. Teenar oli töötava mehe tavapärane palk, päevapalga eest
võis ta saada ühe mõõdu nisu, millest piisaks vaid talle, mitte ta perele. Nii et inimesed
peavad elama väga vähesega. Ghanas, kuhu plaanime Ruthiga tagasi minna, on mehe
päevapalk väiksem, kui leivapätsi hind. Imepärasem asi on, et Ghana kristlased on ühed
heldekäelisemad inimesed, keda kunagi kohanud oleme. Küsime neil vahel, kuidas saate nii
palju anda? Nad ütlevad: me ei saagi, me lihtsalt anname ja imekombel on meil rohkem kui
vaja. See on väga selge näide, kuidas inimene ei teeni piisavalt, et leiba osta. Kuid selle keskel
öeldakse: ära õlile ja veinile kahju tee. Mis need on? Need on luksuslikud toidud. Selle
puuduse keskel on inimesi, kes elavad väga luksuslikult. Kui Ilmutuse raamatut loed, näed
väga selgelt tohutut luksust vaesuse keskel. Põhimõtteliselt lähevad rikkad rikkamaks ja
vaesed vaesemaks. Usun, et see on Piibliga kooskõlas. Nii et on jõukaid inimesi, kes mingil
viisil rõhuvad vaeseid ja ütlevad: hoolitse mu viinamäe või õlipuude eest ja mina annan sulle
just piisavalt, et sa elus püsiks. See ei pruugi täpselt nii minna, kuid mul tekib selline pilt.
Usun, et nõustud, et paljudes maades me pole sellest kaugel. Neljas pitser, neljas olevus oli
tuhkur hobune. See sõna on kreeka keeles tõlkimatu- chloras, sellest tulenevas sõnad „kloor“
jne. Tegelikult on see ebaterve, kahvatu, nn värvitu värv. „... selle seljas istuja nimi oli Surm,
ja temaga tuli kaasa Surmavald...“ Oletan et teisel hobusel. On tähtis teada, et Surm ja
Surmavald on isikud. Usun, et nad on mõlemad saatanlikud inglid, kel lasub vastutus teatud
Saatana valduse üle- surma ja surmavalla üle. Surm võtab füüsilise elu, surmavald nõuab
hinge. Siin nad on, nad tapavad suvaliselt veerand maailma elanikest. Siin ütleb:“ Neile anti
meelevald...tappa mõõga ja nälja ja surmaga ning ilmamaa loomade läbi.“ Oled sa märganud,
et seal öeldakse surmaga tapma? Uuemad tõlked ei ütle seda, kuid see on õige tõlge. Kuidas
tapetakse surmaga? Oleme Ruthiga teenistuses avastanud, et on olemas surmavaim, mis
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tegutseb paljudes inimestes maailma eri paikades. Surmavaim tuleb ja tapab inimesi, kes
muidu ei sureks. Haiglates on palju inimesi, kes surevad ilma loogilise füüsilise põhjuseta.
Oleme Ruthiga alustanud nn isikliku sõja surmavaimu vastu. Kui sellest täna jutlustaksin,
üllatuksid tulemuse üle, kuid ei saa seda teha. Oleme vaadanud hobuseid. Pärast seda
räägitakse märtritest altari all. Ilm 6:9:“ Kui ta avas viienda pitseri, nägin ma altari all nende
hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Nad hüüdsid suure
häälega:“ Kui kaua, oh püha ja tõeline Valitseja, ei mõista sa kohut ega nõua kätte me verd
neilt, kes elavad ilmamaal?“ Nad ütlesid: Issand, mõista juba kohut! Vastuseks oli, et nad
ootaksid, kuni saab täis vendade arv, kes tapetakse samamoodi kui nemad. Ilmselgelt saab
olema tohutult kristlasi, kes oma usu pärast tapetakse. Usun, et see on osa suurest viletsusest.
Sest Ilmutuse 7 ütleb:“...need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja
teinud need valgeks Talle veres.“ Järgmiseks tuleb ajastu lõpp- Jeesuse nähtav ilmumine,
tohutud maavärinad..Lähme tagasi valge hobuse juurde. See on põnev- valge hobune on
evangeelium, mis ratsutab võidukalt välja, et võita. Psalmid 45 on veel üks pilt Jeesusest kui
Messiast, usun, et see viitab valgele hobusele. Psalmid 45:2-5, see räägib Messiast:“Sa oled
kõige kaunim inimlastest, arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud
igavesti. Pane mõõk vööle, sa kangelane, oma au ja oma hiilgus! Oma hiilguses tungi edasi!
Astu sõjavankrisse tõe eest ja õiguse ning alandlikkuse eest.“ See pole tavaline sõjamees. Ta
võitlemine põhineb tõel, alandlikkusel ja õigsusel. Seejärel kirjeldatakse ta vallutusi. Usun, et
see on evangeelium, mis ratsutab välja valgel hobusel ja läheb kõigi rahvaste juurde. Nüüd
kõige olulisem asi, mida tahan edasi öelda- valge hobune peab jääma punasest, mustast ja
hallist ettepoole. Nad kõik ratsutavad välja, kuid peame jõudma inimesteni, enne kui teised
jõuavad nad hävitada. Kui mul on õigus, siis näitab see, kui kiire sellega on. Tunnen seda
pakilisust oma südames. Ma lihtsalt pean evangeeliumi sõnumiga välja minema, enne kui
need teised kohutavad hobused inimkonna hävitavad. Nad ratsutavadki juba välja, nad on juba
alustanud. Mul on selline pidev surve jääda nendest ettepoole, sest meil on vaid üürike aega.
Tahan öelda, et kuradil pole midagi sellest, kui otsustad end evangeeliumile pühendada- nii
kaua kuni sa ei tee seda küllalt kiiresti. Ta kasutab mistahes taktikat, et sind viivitama panna.
Ta ei ütle: ei, ta ütleb: hiljem. See on mu põlev teema. Näen hulgaliselt kristlasi, kes
viivitavad enda pühendamisega ja arvan, et nad jäävad liiga kauaks ootama. Mu arusaamist
mööda on väga vähe aega järel. Kõik maa peal liigub aina kiiremini ja kiiremini. Jumal ei jää
maailmast maha, Tema liigub ka tohutul kiirusel. Kas pühendad end valgele hobusele? Kas
annad oma elu, kui sa pole seda varem teinud, sellele valgele hobusele? Rahvad ootavas seda
hobust. Aidaku Jumal meid, et võtaksime selle väljakutse vastu ja mõistaksime aega, kus
elame.
Abikaasad ja isad.
Kõige suurem probleem USA-s tänapäeval on vastutusest taganenud mehed. Ma ei ütle seda
tingimata teiste maade kohta, kuid kaldun arvama, et see on ka mujal nii. Mehed, kes
taganevad oma kahest peamisest vastutusest abikaasade ja isadena. Vaid abielu läbi saab
mehest abikaasa. Kui ei mõisteta elementaarset piibellikku pilti abielust, ei saa mees
abikaasana oma positsiooni võtta. Tahan seega abielu kohta teatud algtõed paika panna.
Kõigepealt on abielu leping. Piiblis on kaks peamist kohta, mis sellest õpetavad. Vereleping
on kõige tõsisem ja siduvam pühenduse vorm, millest Piibel räägib. See on printsiip Piiblis, et
ühtki kestvat suhet ei saa luua ilma lepinguta. Uskliku suhe Jumalaga põhineb lepingul,
usklike suhe üksteisega põhineb lepingul ja mehe ja naise suhe abielus põhineb lepingul.
Need on kolm kõige olulisemat kestvat suhet, mis inimestel on. Igaühe aluseks on leping.
Õpetussõnad 2:16, kui kuuled õpetust, siis:“ See hoiab sind ka võõra naise eest, muulasest
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naise eest, kes räägib meelitavaid sõnu, kes on hüljanud oma noorpõlve sõbra ja on unustanud
oma Jumala seaduse (lepingu). Naine, kes pole truu oma mehele, on unustanud ja murrab
lepingut, mis ta Jumala ees selle mehega tegi. Isegi Vanas Testamendis on abielu leping mehe
ja naise vahel, mis sõlmitakse Jumala ees. Vana Testamendi lõpus, viimases raamatus, Malaki
raamatus esitab Jumal Iisraelile väljakutse nende üleastumiste pärast. Hoolimata sellest, et nad
on vägagi religioossed inimesed. Issand ütleb järgmist Malaki 2... ja nad kaebavad, et Jumal
nende palvetele ei vasta: me palvetame kogu aeg, oleme alati templis, Jumal, sa ei vasta.
Jumal ütleb: toon kohe paar põhjust, miks ma ei vasta. Siin on üks neist, Malaki 2:13:“ Ja veel
te olete teinud seda: Issanda altar on kaetud silmaveega, nutu ja oigamisega, nii et ta enam ei
pöördu ohvrianni poole ega võta seda hea meelega teie käest vastu.“ Ta ütles: võite tuua mis
tahes ohvreid, ma ei võta neid vastu, võite nutta ja halada mu ees, kuid ma ei vasta te
palvetele! Miks Ta nii ütleb? „Aga te ütlete:“ Mispärast?“ Sellepärast, et Issand on
tunnistajaks sinu ja su noorpõlve naise vahel, kelle vastu sa oled olnud truudusetu, kuigi ta on
sinu abikaasa ja sinu seadusejärgne (lepingujärgne) naine.“ Jumal ütleb meestele, kes end
usklikeks peavad: ükskõik kui palju sa palvetad, kui tihti kirikusse tuled, kui sa pole truu
lepingupühendumusele oma naise ees, ei kuula ma su palveid, ma ei pööra sulle mingit
tähelepanu. Ta ütleb, et sellised mehed on lepingumurdjad. Näete, nii meeste kui naiste jaoks
on truudusetus abielusuhetes lepingu rikkumine. Seetõttu on abielurikkumine sedavõrd
tõsisem patt kui hooramine. Hooramine, mida muuseas ei tunta Piiblis kui abielueelse seksina,
on ebamoraalsus kahe inimese vahel, kes pole abielus, see on ebamoraalsus, patt, kuid see
pole lepingu rikkumine. Abielurikkumine aga on ebamoraalsus, millega kaasneb lepingu
rikkumine. Seetõttu on abielurikkumine palju tõsisem kui hooramine. Leping on üks Jumala
saladusi. Psalmid 25:14 räägib Issand oma lepingust ja inimestest, kellele Ta oma lepingut
avaldab. Keegi ei suuda lepingut piibellikus mõttes ilma ilmutuseta mõista. Vaid Jumal võib
meile Pühakirjast selgeks teha, mis on leping. Ps 25:14:“ Issanda osadus on neil, kes teda
kardavad ja ta annab neile teada oma lepingi.“ Jumala leping on Ta saladus, kuid Ta avaldab
selle neile, kes Teda kardavad. Jumalakartlikud on need, kes seda mõistavad ja võivad
lepingusse astuda. Efeslastele 5:32 räägib Paulus abielust ja võrdleb seda Kristuse ja
koguduse vahelise suhtega:“ See (abielu) saladus on suur...“ „Saladus“ Uues Testamendis ei
ole miski, mida kunagi teada ei saada, sest neil olid tol ajal nn saladusreligioonid- religioonid,
mis avaldasid neile, kes sellesse astusid, teatud saladusi. Kui sa sellesse aga ei astunud, siis
sulle saladusi ei avaldatud. Abielu on saladus, mida saad teada vaid siis, kui sellesse astud.
Jumal võtab vastu need, kes on jumalakartlikud. Tahan öelda neile, kes veel pole abielus: võid
kõik raamatud läbi lugeda, kõiki jutlusi kuulata, kuid on midagi, mida pole võimalik teada
enne, kui abiellud- see on tõesti mõistatus. Vaatame nüüd lepingu printsiipe, mis käivad kõigi
Piibli lepingute kohta. Psalmid 50:4-5 räägib Jumal maailmaga:“ Ta (Issand) kutsub taeva
ülalt ja maa, et kohut mõista oma rahvale. „Koguge mulle kokku mu vagad, kes minuga on
teinud lepingu ohvri juures!“ Kes on Jumala vagad? Tema pühad. Heebreakeelne sõna seal on
„hassiid“. Hassiid on keegi, kes peab end täielikult Jumalale pühendunuks. Neid, kes on
Temaga ohvri läbi lepingu teinud. Kui pole ohvrit, pole ka lepingut. Iga leping peab põhinema
ohvril. Heebreakeelne sõna „lepingu sõlmimise“ kohta pole „sõlmima“, vaid „lõikama“- see
eeldab teravat nuga ja vere valamist. Tegelikult kui uurid lepingu õpetust Piiblis, näed, et
ühtki lepingut ei sõlmita ilma ohvrita ja ühtki ohvrit ei tooda ilma verevalamiseta. Iga leping
nõuab, et antakse ära elu. Heebrealastele 9:16-17 räägib kirja autor tõest. Pead teadma, et
Piiblis on üks sõna, mida tõlgitakse teise võimalusena „leping“ või „testament“, kuid see on
sama sõna. Kui näed sõna „testament“ Uues Testamendis, uues lepingus, siis pea meeles, et
kogu Jumala ilmutus jõuab meieni kahe lepingu kujul- vana ja uue lepingu näol. Näete, kui
tähtis on leping. Kui aga näed „testamenti“ Uues Testamendis, pead mõistma, et see ongi sõna
„lepingu“ kohta. Meie jaoks on testament miski, mis hakkab kehtima pärast isiku surma. Kuid
lepingu puhul me ei mõtle nii. Heebrealaste autor ütleb aga: leping ei kehti enne, kuni surm
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on toimunud. Vaid surm paneb lepingu kehtima. Rääkisime juba, et abielu on leping, nii et
seal peab ohver olema. Nende eest, kes usuvad Issandasse Jeesusesse Kristusesse, on ohver
juba toodud- Jeesuse ohver risti peal. Vaatame korraks Aabrahami lugu 1 Ms 15, näeme, et
Aabraham ütles Issandale 1 Ms 15:8:“...millest ma ära tunnen, et ma selle pärin?“ Tõotatud
maa. Ta küsimus oli: kuidas ma tean? Kuidas Jumal talle vastas? Ta tegi temaga lepingu,
teisisõnu, Jumala lõplik tõotus mis tahes küsimuses on leping. Kui Jumal on lepingu teinud,
siis ei sa Ta midagi enamat teha- Ta on täielikult pühendunud. Me ei loe kogu lugu, kuid selle
lepingu sõlmimise käigus pidi Aabraham tegema midagi, mis oli tol ajal Lähis-Idas tavaksohverdada teatud loomi, sest ilma ohvrita ei saa mingit lepingut olla. Siis ta tappis loomad,,
lõikas keskelt pooleks, asetas pooled vastakuti jättes vahe vahele ja seejärel oli lepingu
sõlmimise tavapärane viis see, et kaks lepingupoolt astusid ohvrilooma poolte vahelt läbi.
Näeme siin, et Aabraham sõlmis Jumalaga lepingu...Kui võrratu mõelda, et Kõikvõimsal
Jumalal on inimesega nii lähedane suhe. Aabraham astus Jumalaga lepingusse, kui ta ohvri
tükkide vahelt läbi astus. Peatüki lõpus ütleb:“ Ja kui päike oli loojunud ja kui oli pime, siis
nähti küpsevat küpsetusahju ja tuleleeki, mis nende lõigatud tükkide vahelt läbi käis.“ See oli
Jumal ise, kes Aabrahamiga lepingusse astus. Jumal, Püha Vaim, põleva tuleleegi kujul, astus
tükkide vahelt läbi. Jumal ja Aabraham astusid selle ohvri läbi üksteisega lepingusse. Mis see
ohvri tükkide vahelt läbiastumine tähendab? Kui nende tükkide vahelt läbi astud ja neid
elutuid kehi vaatad, siis ütled: see surm oli minu surm. Sellest hetkest suren iseendale ja elan
sellele, kellega lepingus olen. Aabraham ütles enda elust lahti, et Jumalaga lepingus olla. Ära
unusta, et Jumal ütles enda elust lahti, et Aabrahamiga lepingus olla. Kuna nad üksteisega
lepingus olid, kuulus mõlemale see, mis teise oma oli. Hiljem ütles selle lepingu põhjal
Issand: tahan su poega, Iisakut. Su ainsat poega, su armsaimat, too ta ohvriks. Aabraham
pidas lepingust kinni. Ta ei vaielnud vastu, et viivitanud: hästi Jumal, lähen sinna kohta, toon
ohvri. Teate seda lugu- viimasel hetkel, kui Aabraham oli juba käe tõstnud ja valmis noa oma
poja ihusse lööma, ütles Issand: hästi, sa ei pea seda tegema, nüüd tean, et kardad Issandat,
sest sa pole oma poegagi keelanud. See on leping. See pole veel loo lõpp. Umbes 2000 aastat
hiljem, mis juhtus? Issand ütles: sina ja su järglased vajavad ohvrit. Ainult üks isik suudab
selle ohvri tuua- minu Poeg. Sina tõid oma poja mulle ohvriks, nüüd ohverdan oma poja sinu
eest. Vaadates seda selle nurga alt, näeme, siis ajalugu on lepingute tulemus, mis Jumal oma
rahvaga sõlmib. Lepingu tähtsust pole võimalik liiga palju rõhutada. Lepingusse astutakse
ohvri läbi, mis tähendab elu andmist. Rakendame selle nüüd abielu puhul. Kui mees ja naine
kristlastena abielluvad, tulevad nad Jeesuse ohvri läbi ristil. Nagu Paulus ütles: olen ühes
Kristusega risti löödud, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Pärast seda, kui nad
on läbi Jeesuse ohvri astunud, siis nad mõlemad pööravad tagasi ja vaatavad seda ohvrit.
Mees ütleb: kui sellest ohvrist läbi astusin, siis ma surin, panin oma elu maha. Nüüd elan oma
elu oma kaaslases. Minu elu väljendub tema läbi. Naine teeb sama: kui läbin selle ohvri, siis
suren, ei ela enam endale, elan sellele, kellega lepingus olen. Kumbki paneb oma elu teise eest
maha. See on kristliku abielu alus. See on ainus alus, mille peal saab abielu päriselt toimida.
Täiesti vastupidine inimeste hoiakule tänapäeval. Seetõttu nii paljud abielud purunevad, sest
enamus astub abiellu suhtumisega: mis ma sellest saan? See ei toimi. Piibellik suhtumine
ütleb: mida saan anda? Ja see toimib. Tahan öelda, et ma ei õpeta lihtsalt teooriat, olen selle,
mida õpetan, praktikas läbi proovinud. Kui jälgid inimesi, kes abielule sel moel ei lähene, siis
näed vaid rida ebaõnnestumisi. Ühelgi põlvkonnal inimajaloos pole olnud nii palju õnnetuid,
purunenud abielusid ja kodusid, kui meie põlvkonnal. Põhjuseks on vale lähenemine: mis ma
sellest saan? Mitte: mis ma saan anda? Jeesus ütles: Õndsam on teha mida? Anda, kui saada.
See käib ka abielu kohta. See, kes annab, saab täieliku õnnistuse. Mis on Jumala lõppeesmärk
abielu suhtes? Vaatame 1 Moosese 2:24. Abielu sündis Jumala juures. Aadam ei mõelnud
seda välja. Ta ei teadnud abielu olemasolustki, ei teadnud isegi, et vajab naist. Jumal
kavandas kogu asja, kõik seadused pani paika Jumal ja selle lõppeesmärgi seadis Jumal- Piibli
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kohaselt on abielu oma olemuselt täielikult jumalik. See pole inimlik, sotsiaalne kokkulepe,
see on jumalik korraldus. Selle eesmärk on ühtsus. Jõuame jällegi sama piibelliku faktini, kui
uurid Piiblit, siis ühtsusel on vaid üks alus, nii mehe ja naise kui ka lihtsalt inimeste vahelselleks on leping. Ilma lepinguta puudub tõeline, kestev ühtsus. Jumal ütles 1Ms 2:24 abielu
kohta:“ Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on
üks liha!“ Eesmärgiks on ühtsus. Vanem tõlge ütleb, et mees jätab maha oma ema ja isa ja
„klammerdub“ oma naise külge. Mulle meeldib see. Abielu võtmeks on kaks sõna: lahku ja
klammerdu. Kui sa ei lahku, siis pole võimalik klammerduda. Kui sa pole oma vanemate
taustast nõus eemalduma ja täielikult uut algust tegema, siis abielu ei toimi. Miljonid abielud
rikutakse ämmade ja vanemate poolt, kes tahavad abielupaari ise juhtida ja nö. oma käpa all
hoida. See ei toimi. Ärge sekkuge oma laste abieludesse, sest sellest pole kasu. Võib-olla neil
ei lähe nii hästi, kuid teie teete asja vaid hullemaks. Kõigepealt lahku ja siis klammerdu.
Paljudes kultuurides on perede ja abielude ebaedu tegelikuks põhjuseks see, et kommetele
vastavalt hoiab mees tavaliselt oma isa ja ema poole. Mehe ja ta naise lojaalsuse vahel seisab
üks teine lojaalsus. Toon välja, et abielu ei ole sotsiaalsete kommete või kultuuri küsimus.
Paljud asjad on seda ja Piiblis on ruumi ka sellele. Kuid kogu õpetus abielu ja kodu kohta
põhineb kahel asjal: igavikulisel suhtel kolmainus Isa ja Poja vahel ning Jumala eesmärgil
loodu suhtes. Need ei muutu iialgi, sõltumata kultuurist, rahvusest, keelest. Paljud arvavad
tänapäeval, et abielu on eksperiment. See on täiesti vale. See on pühendumine ja pühendumist
pole võimalik katsetada. Kui aga millelegi pühendud, siis see pühendumine vallandab armu,
mida vajad. Kui sa aga pühendumist ei tee, siis pole ka armu. See on usk. Ilma usuta on
võimatu olla Jumalale meelepärane. Mingit muud alust peale usu pole. See on risk.
Abiellumine on tõeline risk. Olen väga aus. Kui sa pole nõus riskima, ära abiellu. See on
usurisk. Ma pole kunagi endale ise naist valinud. Mõlemi abielu puhul näitas Jumal mulle
selgelt, üksikasjalikult ja üleloomulikult, kellega abielluma peaksin. Mul on hea meel, et Ta
seda tegi. Sest Jumal teab, et ma ei oska inimesi hästi läbi näha. Olen osav abstraktsete asjade
ja konseptsioonidega, kuid inimeste puhul on mind kerge segadusse ajada. Jumal ei andnud
mulle selleks võimalust, tegi otsuse minu eest. Mehe edukus paistab välja ta naises, naise
edukus paistab välja ta mehes. Vaatame kahte ütlust, esimene on naise kohta. 1 Korintlastele
11:7:“ Mees ei ole kohustatud oma pead katma, kuna ta on Jumala kuju ja aupaiste, naine aga
on mehe aupaiste.“ Abielunaine on oma mehe aupaiste. Kui tahad teada, kas olen hea
abikaasa, siis ära vaata mind, vaata mu naist. Nii näed täpselt, kui hea abikaasa ma olen.
Annan teile ühe võtmesõna, mida mees peaks oma naises esile tooma-turvalisust. Tänapäeval
on hulgaliselt ebakindlaid naisi, sest on hulgaliselt mehi, kes ei täida oma ülesannet. Vaatame
tõeliselt eduka naise näidet piibelliku standardi järgi. Õpetussõnad 31, viimane peatükk
Õpetussõnadest. Naine pole korporatsiooni juht, ta on ülimalt edukas abikaasa ja ema. Usun,
et palju rohkem julgust ja iseloomu on vaja selleks, et olla edukas abikaasa ja ema, kui olla
suure korporatsiooni juht. „Tubli naine...Kes leiab tema?“ See pole väga hea tõlge. Heebrea
keeles „heshet haial“. „Haial“ tähendab tugevust, edukust, väge. See tähendab: kes leiab
tõeliselt eduka naise? Siin öeldakse: see naine on palju enam väärt kui pärlid. Rõhutan, et see
eduka naise näide algab, keskendub ja lõpeb tema mehega. Mis on tema edu tõenduseks?
Põhiliselt tema mees. Vaatame Õp 31:11:“ Ta mehe süda loodab tema peale...“, salm 23:“Ta
mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas.“ See on austuse, väärikuse,
silmapaistvuse, edu positsioon, kuid mees on seal, sest ta on selle naise mees. See, mida naine
talle andnud on, annab talle sellise koha. Ja päris lõpus, salm 28:“ Ta pojad tõusevad ja
nimetavad teda õnnelikuks ja ta mees ülistab teda.“ Ütlen teile, abielumehed ja ka iseendale:
oma naist tasub kiita, uskuge mind! Paljud teist üllatuksid, kui väga naine kiitust igatseb.
Vaatame abielumehe kohuseid, toon välja 5 asja. Armastus. See pole variant ega soovitus, see
on käsk. Efeslastele 5:25:“ Mehed, armastage (oma) naisi..“ Kui te oma naist ei armasta, ei
kuuletu te Jumala Sõnale. Kui palju? „..otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud
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iseenese tema eest.“ Näete, see on ennastandev armastus, mitte võttev armastus. Teine
kohustus on olla pea, 1 Korintlastele 11:3 ütleb:“...mees on naise pea...“ Mis on pea ülesanne
loomulikus, füüsilises ihus? Võin neli asja välja tuua: pea saab signaale kogu ihult, pea teeb
otsuseid, pea algatab tegevust, pea annab jätkuvat juhtimist. See on mehe vastutus. Kolmas
kohustus on materiaalselt hoolitseda. 1 Timoteose 5:8:“ Kui aga keegi omaste ja kõige
lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu.“ Pean
ütlema, et on jutlustajaid, kes omaenda pere eest ei hoolitse, kes käivad ringi ja jutlustavad.
Piibel ütleb, et nad on hullemad kui uskmatud. Mõned aastad tagasi olin kuskil ja üks
jutlustaja ütles möödaminnes: eksperdiks on mees kohvriga, kes on kodust eemal. Tol ajal
reisisin palju üle Ameerika ja jutlustasin. See läks nagu nool mu südamesse, mõtlesin: kas see
kirjeldab mind? Mees, kellel on kõik hästi igal pool peale ta oma kodu. Selliseid jutlustajaid
on palju, ma ei kritiseeri, lihtsalt tõden olukorda. Nad on edukad kellegi teise territooriumil,
kuid enda kodus mitte. Veelkord Efeslastele 5, selle õpetuse põhipeatükk. Ef 5:26 räägib
Kristusest:“...loovutanud iseenese tema (koguduse) eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud
vees pesemisega sõna läbi.“ Usun, et see on mehe vastutus- pesta oma naist ja perekonda
Jumala Sõna õpetusega. Sel on puhastav, pühitsev mõju, mida miski muu ei saavuta. See ei
tähenda, et naine ei võiks vägev jutlustaja olla, kuid siiski peaks peamine õpetamise vastutus
ja allikas kodus olema mehe kanda. Efeslastele 5:29 jätkab sama teemat:“ Keegi pole ju
kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust.“
Meestel on vastutus toita ja hellitada oma naist. Läheme naise vastutuse juurde. Kõigepealt,
miks mehele naine üldse anti? 1 Moosese 2:18:“ Ja Issand Jumal ütles:“Inimesel ei ole hea
üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.“ Jumala esmane eesmärk naise puhul
oli anda Aadamale abiline. Paljud arvavad tänapäeval, et kui olen abiline, siis olen vähem
väärt. See on absurd. Keegi pole Kristuse ihus kellestki rohkem ega vähem tähtsam. Igaühel
on oma koht ja ülesanne. Jumal ootab, et oleksime ustavad sellel kohal ja ülesandel, mis Ta
meile määranud on. Järgmine nõue häirib kaasaaegset naist- kuid see on allumine. Vaatame
jälle Efeslastele 5:22:“Naised (alistuge) oma meestele otsekui Issandale.“ Tean, et paljud
meesjutlustajad teavad seda kirjakohta hästi, kuid paljud ignoreerivad eelmist salmi:“ Alistuge
üksteisele Kristuse kartuses.“ Esmane alistumine Kristuse ihus on üksteisele, iga usklik peaks
alistuma teistele usklikele. Kui selle oleme saavutanud, siis türanniaga kodudes probleeme
pole. Ja seejärel peaks kodustes suhetes naine oma mehele alistuma. Sest kui naine oma
ülesannet ei täida, on mehel peaaegu võimatu oma ülesannet täita. Naise käes on võti, kas
avada või sulgeda uks, et mees saaks oma rolli täita. Tahaksin oma esimese naise kohta öelda,
keda mõned teist tundsid, ta oli taanlanna, ta oli minust oluliselt vanem. Kui me abiellusime,
oli ta juba väga kogenud ja edukas misjonär, kes saavutas midagi, mida keegi teine tolle ajani
polnud suutnud. Ta oli väga intelligentne inimene ja andeks kõneleja. Kui ta oleks tahtnud
minu üle valitseda, poleks tal raskusi olnud. Kuid tema kiituseks tagandas ta end ja lasi sel
kogenematul noorel mehel tulla ja olla perepea. Ta kannatas arvatavasti kohutavalt mõnede
asjade pärast, mida tegin, sest mul polnud ühtegi õde-venda olnud, äkitselt leidsin end
kaheksa lapse perepeana. Kui arvad, et me kõik ei kannatanud, siis eksid. Tahan aga öelda, et
Lydia astus tagasi ja laskis mul oma koha võtta. Ma poleks iial saanud seda teha, kui ta oleks
oma kohast kinni hoidnud. Ma poleks iial saanud selleks, kes olen täna, kui Lydia poleks
teinud seda, mis ta tegi. Naise kolmas kohustus on toetada või kinnitada. Jumal on ihu nii
loonud, et pea ei suuda end ise üleval hoida. Kui mees on pea, siis ihu peab teda püsti hoidma
ja peamiselt vastutab selle eest naine. Naised, pean teile ütlema: mehed on mitmes mõttes
päris nõrgad olevused. Nad vajavad tuge. Nad võivad väliselt macho-laadselt käituda, kõva
häält teha jne, kuid seestpoolt on nad hiirekesed. Peate nende vastu kenad olema. Märka
nende nõrkusi ja võta need arvesse. Naine peaks meest julgustama. Pole midagi valusamat,
kui naine oma meest maha teeb. Kui sa oma meest julgustad, siis täidad Püha Vaimu rolli
selles olukorras. Lõpetuseks, arvan, et naise ülesanne on oma mehe eest palvetada. Naised,
132

ärge muretsege oma meeste pärast nii palju, ärge kritiseerige, tuletage meelde nende vigu.
Põlvitage ja hakake nende eest Jumalat tänama ja palvetama. Teie olete need, kes saavad selle
vilju nautida. Toon välja, et pere on koguduse mudel. Usun, et sellest tulenevad olulised
järeldused, sest ma ei usu, et kogudus saaks iial olla tugevam kui kodud ja pered, millest
kogudus koosneb. Vaatame 1 Timoteose 3:4-5, siin räägitakse kogudusevanema nõuetest:“
Kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt.“ Seda pole
tänapäeval lihtne teha. „Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt
Jumala koguduse eest?“ Seega siin on tõmmatud paralleel omaduste vahele, mida on vaja pere
juhtimiseks ja Jumala koguduse juhtimiseks. Teatud mõttes on mehe roll peres nagu pastori
või karjase roll. Naisel on, nagu nägime, abilise roll- deoloogilises keeles „diakon“, see sõna
tähendabki „abilist“. Mees on kogudusevanem, naine on diakon ja lapsed on kari või kogudus.
Seega on pere oma kolme osa poolest kui minikogudus: vanemad või pastorid, diakonid või
abilised ja kogudus. Kui pere on korrast ära, siis on väga raske võtta see pere, panna
kogudusse ja eeldada, et siis asjad koguduses korras on. Kogudus ei saa olla rohkem korras
kui seda on pered, millest see koosneb. Teatud tingimustel muidugi. Kuid mitmes mõttes ei
oska koguduse juhid hinnata, kui oluline on, et pered oleks korras, kui nad tahavad toimivat
kogudust. Nüüd toon välja kaks põnevat rakendust sellele, millest räägime. Kõigepealt
vaatame tagasi Jumala algset eesmärki mehe ja naise loomisel, vaatame 1 Moosese 1:27-28:“
Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja
naiseks.“ Esimene on „tema“ ainsuses, seejärel „nemad“ mitmuses: ta lõi „nemad“ meheks ja
naiseks (ing). Siis Jumal rääkis nendega, Ta rääkis nende mõlemaga, mitte ainult mehega:“ Ja
Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile:“Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja
alistage see enestele; ja valitsege...“ Jumala eesmärk ei olnud, et mees üksinda maa peal
valitseks, vaid et mees ja naine koos rakendaksid Jumala meelevalda ja valitseksid Tema
nimel maailma. Kõige võimsam üksus vaimulikus sõjapidamises ja meelevalla rakendamises
on abielupaar, kes elab kooskõlas ja üksmeeles. See on endiselt Jumala viis, kuidas
meelevalda rakendada- mitte mees üksi ega naine üksi, vaid mees ja naine kokkuliidetuna
abielus vastavalt Jumala kavatsusele. Nemad peavadki valitsema. Toon mõned lihtsad
vaimsed põhimõtted, mis selle kohta käivad. Matteuse 18:18 alates räägib Jeesus:“ Tõesti, ma
ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti
päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal
kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad
selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos...“ Miinimum
on kaks või kolm. Kui kaks- see miinimum seob mis tahes asja maa peal, seda seotakse
jätkuvalt taevas (kr), mis sa lahti päästad maa peal, päästetakse jätkuvalt lahti taevas. See on
väga selge. See, mida ütleme maa peal, otsustab selle, mis juhtub taevas. Arvame tihti, et
ootame Jumala liikumist, tihti on see nii, kuid on ka kordi, kus Jumal ootab, et meie liiguks.
Mul oli üks pastorist sõber Taanis, ta on Issanda juures nüüd. Ta tegeles palju lahutuse
probleemiga, mis on muidugi raske ja tundlik teema. Koguduses olid erinevad vaated ja ta
polnud päris kindel, nii et ta võttis päeva ja otsis Jumalat selle suhtes. Ta jagas seda minu ja
Ruthiga isiklikult. Ta ütles:“ Jumal, mis tahes sa ütled, seda ma teen.“ Üllatuseks ütles Jumal:
vastupidi, mis tahes sina ütled, seda ma teen. Teisisõnu, sina pead otsustama. Usun, et see on
tõsi. Raske küsimuse puhul, nagu lahutus, peab koguduse juhtkond tegema otsuse Jumala
Sõna põhjal muidugi, mitte omavoliliselt. Kui see otsus tehakse palve ja tundlikkusega, siis
ütleb Jumal: olen sellega päri. Teatud mõttes on initsiatiiv meie käes. Mis iganes meie kinni
seome maa peal, on jätkuvalt seotud ka taevas, mida iganes lahti päästame maa peal, on lahti
päästetud ka taevas. Näiteks, kui vastame tingimustele ja ütleme: ma seon su Jeesuse nimel,
siis on see taevas juba seotud. Sel hetkel, kui kuulutasime seda maa peal, on see paika pandud
taevas. Mis on tingimusteks? Mt 18:19:“ Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks
teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle
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minu Isa käest..“ Hämmastav tõotus, kas pole. Kui kaks inimest nõustuvad- see on kreeka
keeles „symfona“, millest tuleneb sõna „sümfoonia“- see pole vaid intellektuaalne nõusolek,
see on harmoonia. Kui kaks inimest suudavad olla täielikus kooskõlas, siis mis tahes nad
paluvad, see sünnib. Võid küsida:“ Kuidas see võimalik on?“ Mõistan seda nii: ainus viis,
kuidas saavutame kooskõla, on siis, kui oleme kooskõlas Püha Vaimuga. Ja kui kaks meist
oleme kooskõlas Püha Vaimuga, siis see on ka Jumala tahe. Võti sellise meelevalla
rakendamiseks on kooskõlastamine. Nüüd mõned abielupaarid mõistate, miks on teil nii palju
vastuseisu tõelise kooskõla saavutamisel. Pole midagi hullemat kui muusika, mis on peaaegu
harmooniline. Seda on valus kuulata. Kuidas on aga abieluga, mis on peaaegu kooskõlas?
Kuidas see Jumalale kõlab? Kas nad täidavad Jumala eesmärke? Ei, Jumal on muusik. Ta
ütleb: olen väga tundlik, kui saan kaks inimest tõeliselt hästi kooskõlla, siis mis tahes nad
paluvad, see sünnib. Usun, et see on vaimse meelevalla täielik tuum ja see asub tegelikult
abielupaarides. Samuti on täiesti õige, et ka teised peale abielupaaride, võivad olla kooskõlas.
Kaks meest, kaks naist võivad olla kooskõlas, kuid kõige loomulikum, ilmsem kooslus, kes
võivad palves kooskõlas olla, on uskuv abielupaar. Kui üks pool paarist pole usklik, siis pole
see samamoodi võimalik, kuid kui mõlemad on usklikud, pühendunud kristlased, siis kõrgeim
meelevald, mida iial rakendada võime, on kooskõlas olemise läbi. See on palju väärt, vennadõed, palju ohverdamist, palju enesesalgamist, et saavutada harmoonia. See pole lihtne, sest
vana loomus ei ole kooskõlas. Ta on alati kõigega, k.a iseendaga kooskõlast väljas. Veel üks
kirjakoht, Aamos 3:3:“ Kas kaks kõnnivad koos, ilma et oleksid ühel nõul?“ Mis on
kooskäimise võti? Olla ühel nõul või kooskõlas. Sel on teine külg, see on väga lihtne.
Inimesed vahel naeratavad me peale ja ütlevad: käitute nagu teismelised, käite igal pool
käsikäes. Meile meeldib käest kinni käia, kuid selles on enamat. Piibel ütleb: kas kaks
kõnnivad koos, ilma et oleksid ühel nõul? Uskuge mind, kui te ühel nõul pole, siis te kaua
koos ei käi, kuid kooskäimine aitab teil ühel nõul olla. Püüame alati jälgida, et käime ühte
sammu, mitte eri sammu. Kui hoiad käest kinni, siis pead tegema nagu kanderaami kandjadpead käima ühte sammu. Oleme sedasi paljudes maades kõndinud ja oleme armukadedad oma
kooskõla üle, sest see on kõige võti me teenistuses. Üks kallis vanem vend, küps jumalamees,
vaid aasta minust noorem, kui kogesime seda tohutut survet, kui Ruth (abikaasa) haige oli,
ütles ta: olen veendunud, et te teenistuse edu saladuseks on teie harmoonia, ärge laske millelgi
seda rikkuda. Uskuge mind, pidime tol hetkel selle nimel võitlema, mitte omavahel võitlema,
vaid igasuguste pimeduse jõududega, kes meid ründasid ja heidutada tahtsid. Veel üks mõte
lõpetuseks- kes tahaks prohvetlik olla? Võite seda abielupaaridena kogeda. Vaatame veelkord
Efeslastele 5:22-23:“ Naised (alistuge) oma meestele otsekui Issandale, sest mees on naise
pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja.“ Kui vaatad kogu seda teksti, siis
näed, miks Paulus ütleb, et abielu on selline saladus ja miks see nii püha on, sest see on pilt
Kristuse ja Ta koguduse suhtest. Jumal palus Vanas Testamendis korduvalt prohvetitel mitte
lihtsalt edastada suuline sõnum, vaid seda näidata. Ta käskis Jeremijal ikke kaela panna, Ta
käskis Hooseal prostituudiga abielluda, Ta käskis Hesekielil läbi müüri kaevata ja käituda,
nagu ta põgeneks piiratud linnast. Üks viis, kuidas saame prohvetlikud olla, pole rääkides,
vaid näidates, oma eludega esitledes. Usun, et selle läbi on meil parim võimalus olla
prohvetlik maailmale- näitame abikaasadena maailmale Kristuse ja koguduse vahelist suhet.
Kui oleme selles edukad, siis võime tekitada inimestes huvi selle vastu, mis meid edukaks
teeb. Üllatuksid, kui paljud on meile Ruthiga öelnud: tahaksime teie moodi olla. Efeslastele
3:14-15:“ Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab
nime.“ Originaaltekstis on osa, mis ei tule tõlkes täielikult esile: sõna „perekond“ (ing) on
„patria“, see tuleb kreekakeelsest sõnast „isa“- „pater“, sellest tulenevad palju meie sõnad:
patrioot, patristika. Seega Paulus ütleb: põlvitan Isa ees, kelle käest iga „isadus“ taevas ja maa
peal saab nime. See on Phillipsi tõlge. Ütlen seda veelkord, Paulus ütleb: põlvitan Isa ees,
kelle käest iga „perekond“ või „isadus“ taevas ja maa peal saab nime. Peabki kasutama
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mõlemat sõna. Paulus ütleb: iga perekond on isadus, iga perekonna peaks ja elu allikaks on
isa. Iga isadus pärineb Jumala isadusest. Nii et kõigi isade taga on tegelikkus, iga perekonna
taga on Jumala isadus- see on universumi ülim tegelikkus. See täielikult kujundab selle,
kuidas asju näeme. Oled täielikult teistsugune inimene, kui mõistad ühel hetkel, et kogu elu
taga on tegelikult Jumal, Isa. See isaduse mõistmine annab sulle identiteedi, turvalisuse,
motivatsiooni. Meid ümbritsevad tänapäeval miljardid inimesed, kellel puuduvad turvalisus,
identiteet, motivatsioon. Jumala eesmärk on anda need asjad ilmutuse läbi Temast kui Isast. Ja
esmane kanal sellele ilmutusele on perekond, mis on isaduse peamine väljendusviis. Arvan, et
paljud evangeelsed kristlased pole kunagi mõistnud me usu eesmärki. Peatume poolel teel, me
ei lähe oma teekonna lõpuni. Selgitan, mida selle all mõtlen. Johannese 14:6, see on
evangeelsete kristlaste lemmik kirjakoht:“ Jeesus ütles talle:“ Mina olen tee ja tõde ja elu.“
Paljud evangeelsed kristlased peatuvad siin:“ Olen tee ja tõde ja elu.“ See on tohutu tõde, kuid
see pole täielik. Sest kui Jeesus on tee, siis tee milleni, mis on sihtpunkt? Kui Jeesus on tee,
siis Tema pole sihtpunkt. Mis on sihtpunktiks? Ülejäänud salm ütleb meile:“Ükski ei saa
minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ Jeesus ütles: mina olen tee, kuid Isa on
sihtpunktiks. Olen kohanud tuhandeid evangeelseid, karismaatilisi kristlasi, kes on uuesti
sündinud, tunnevad Jeesust Issanda ja Päästjana, nende elud on Talle pühendatud, kuid nad
pole eal teekonda lõpetanud, nad pole tegelikult kunagi Jumala isadust kogenud. See, mis teeb
armastuse täielikuks, on ilmutus Jumalast kui Isast. Kui vaatame Uue Testamendi viimast
peatükki, Ilmutuse 22:3-4, jõuame teekonna lõppu, sihtpunkti. Meid pole kuskile tee peale
jäetud, sel hetkel kui Uus Testament lõpeb, on teekond lõpetatud. Siin ütleb:“ Ja midagi
äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda...“ Mis on
ustava teenimise lõplik tasu? Jätkuv teenimine. Pole midagi paremat kui Issanda teenimine.
Need, kes on Teda teeninud selles elus, teenivad Teda igavesti. Siis ütleb:“...näevad tema
palet...“ Mäletate, see on tohutu haripunkt. Paulus ütles Isa kohta: keda keegi pole näinud ega
võigi näha, kes elab ligipääsmatus valguses. Vajame kõiki pääste aspekte, et näha Isa palet.
Siis ütleb seal:“ Tema nimi on nende otsaesisel.“ Mis nimi? Isa. Kui Piiblis on kellegi nimi
otsaesisel, tähendab see, et oled ära tabanud tõe selles nimes. Mõnes mõttes on Jumal andnud
igale isale vastutuse esindada isikuna Piibli ülimat ilmutust- isadust. Ütleksin, et kõige
jumalakartlikum asi, mida iga mees saab olla, on olla isa- kõige jumalasarnasem asi, sest see
on ülim ilmutus Jumalast endast. Iga isa esindab Jumalat oma perekonnas. See pole
valikuvõimalus, küsimus on vaid selles, kas ta esindab Teda õigesti või valesti. Praeguse aja
suurim needus ongi isad, kes Jumalat valesti esindavad. Mäletan lugu mehest, kes rääkis
tänaval noortele Jumalast. Ta ütles noorele mehele: Jumal tahab olla su Isa. Noormees ütles:
kõige rohkem siin elus vihkan oma isa. Selle asemel, et olla sillaks, oli see hoopis takistuseks.
Enamus sotsiolooge, psühholooge jt selle eriala esindajaid nõustuks, et lapsel tekib esimene
ettekujutus Jumalast oma isa kujul. Kas isa on armastav, lähedane, kaastundlik, tugev? Lapsel
oleks lihtne Jumalat sellisena kujutada. Kuid kui isa on kibestunud, vihane, kriitiline või
lihtsalt eemalolev ja vastutustundetu, alustab see laps elu väga negatiivse pildiga Jumalast.
Tihti võtab kaua aega, et seda negatiivset ettekujutust Jumalast ümber lükata. Vaatame
lähemalt seda pilti, mis tähendab olla isa. Pean ütlema siinkohal, et ei paku ainult teooriat.
Mul on ka kogemus. Kui abiellusin oma esimese naisega, sain samal päeval päranduseks 8
adopteeritud tütart. Alustasin teistest kaugel ees. Kaheksast kuus olid juudid, üks Palestiina
araablane ja üks inglane. Hiljem adopteerisime mustanahalise aafrika beebi. Nii et me peres
oli päris hea läbilõige inimrassist. Väga huvitav, mida vanemaks nad said, seda
iseloomulikumad nad oma algsele päritolule olid. Ma ei saa seal kauem peatuda. Tahan öelda,
et ma ei paku ainult teooriat. Ma ei väida kaugeltki, et olen alati edukas isa olnud, kui see vaid
oleks nii. Kuid üritasin oma vigadest õppida ja neid on olnud palju. Üritan aidata teid, et
võiksite vältida mõningaid vigu, mida tegin. Vaatame 1 Korintlastele 11:3:“ Aga ma tahan, et
te teaksite: Kristus on iga mehe pea, aga mees on naise pea ja Jumal on Kristuse pea.“ Ülevalt
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alla vaadates saame meelevalla laskuva ahela, mis algab Jumala, Isaga ja lõpeb perekonnaga.
Seetõttu ei saa mängida Jumala õpetusega perekonnaelust, see põhineb Jumala enda
igavikulisel olemusel. Jumal on Isa, Tema on Kristuse pea, Kristus on abielumehe pea, mees
on oma naise pea. Selles järjestuses on kaks isikut, kes omavad suhet all-ja ülevalpool. Kristus
on ülespoole suhtes Isaga, allapoole inimesega, inimene on ülespoole suhtes Kristusega ja
allapoole oma naise ja perekonnaga. Samamoodi kui Kristus esindab Jumalat inimesele,
vastutab mees selle eest, et ta esindaks Kristust oma perele. Kui soovid kristliku mehe ja isa
vastutuse definitsiooni, siis selleks on Kristuse esindamine oma perele. On kolm peamist
Kristuse teenistust, milles isa peaks Teda oma perele esindama: Kristus on preester, prohvet ja
kuningas. Ja perepea on vastutav kõigis kolmes valdkonnas. Ta peaks vastutama preestri,
prohveti ja kuninga rolli eest oma peres. Vaatame kõiki neid järjekorras. Kõigepealt isa kui
preester. Mis sõna seostub kohe preestriametiga? Ohver. Isa peab tooma ohvrit oma pere eest.
Uuest Testamendis on peamiseks ohvriks eestpalve, mis muide tähendab kiitust ja
tänuandmist. Teate, et aitate inimesi vaimus tohutult, kui lihtsalt nende eest Jumalat tänate.
Mul tuleb üks lugu meelde mehest nimega Palvetav Hyde, ta oli tohutu misjonär Punjabis,
Indias, kui India oli veel Briti võimu all. Ta teenistus koosnes palvest, kõik muu oli
teisejärguline. Jumal õpetas talle tohutult palvest. Ta kohtus küllaltki alguses ühe India
evangelistiga, keda tema pidas ebaefektiivseks ja kalgiks. Ta tahtis selle mehe pärast
palvetada, ta alustas: Issand, Sina tead, kui... Ta hakkas ütlema, kui „kalk“ ta on, kuid Püha
Vaim peatas ta ja ütles: ära süüdista Jumala sulast Ta ees. Kuidas võime meie hukka mõista
neid, keda Jumal õigeks peab. Nii et ta muutus ja hakkas mõtlema kõige hea peale selle mehe
elus ja hakkas Jumalat selle eest tänama. Mõne kuu pärast sai sellest mehest innukas, edukas
evangelist. Mis teda muutis? Mitte see, kui teda süüdistati, vaid kui tema eest tänati.
Abielumehed ja isad, võtke palju rohkem aega, et tänada Jumalat oma pere eest, sest loote
nende ümber õhkkonna, kus neil on lihtne edukad olla. Jumal on mulle järgmist õpetanud: kui
ma ei suuda Jumalat kellegi eest tänada, pole mul õigust nende eest palvetada. Parem mitte
palvetada, sest mu palvest on rohkem kahju kui kasu. Vaatame näidet Iiobist, mehest Vanas
Testamendis, kes on näide oma perele preestriks olemisest. Vaatame Iiob 1:1-5:“ Uusimaal oli
mees, Iiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Temale
sündis seitse poega ja kolm tütart. Tema karjas oli seitse tuhat lammast ja kitse, kolm tuhat
kaamelit, viissada paari härgi, viissada emaeeslit ja tal oli väga palju peret; see mees oli
rikkaim kõigist hommikumaalastest. Tema pojad käisid ja pidasid pidusid üksteise kodades,
igaüks omal päeval; nad läkitasid käskjalad oma kolme õe järele ja kutsusid nad enestega
sööma ja jooma.“ Mõistan, et kord nädalas said kõik ta lapsed kokku ja pidutsesid- 7 poega ja
3 tütart. Iiob teadis seda ja tema tegi järgmiselt:“ Aga kui pidupäevad olid ringi teinud, siis
Iiob läkitas käskjalad poegade järele ja pühitses neid; ta tõusis hommikul vara ja ohverdas
põletusohvreid, igaühe eest ühe, sest Iiob mõtles:“ Võib-olla on mu pojad pattu teinud ja
südames Jumalat neednud.“ Nõnda tegi Iiob alati.“ See oli Vana Testamendi viis eestpalvet
teha: tuua ohvriand iga oma lapse eest. Kui nende eest ohvrianni tõid, siis taotlesid neile selle
ohvri hüvesid. Siin ütleb: Iiob pühitses neid...ei tea, mida see täpselt tähendab, kuid arvan, et
Iiob andis neile mingil moel teada, et ta oli nende eest selle ohvrianni hüvesid taotlenud. See
on näide eestpalvest- taotled ohvrianni hüvesid neile, kelle eest palvetad. Sest meie eest antud
ohver on Jeesuse ohver, seega eestpalve meie laste eest on tegelikult see, kui taotleme Jeesuse
ohvri hüvesid oma lastele. Kui oled pisut küüniline, võid öelda, et sellest polnud palju kasu,
sest ühes õnnetuses hukkusid kõik ta lapsed. See on selline juhtum Piiblis, mida pead väga
hoolikalt lugema. Vaatame Iiobi raamatu viimast peatükki. Jaakobus ütleb: pane tähele Iiobi
kannatlikkust ja Issanda antud elulõppu. Teisisõnu, ära tee mingeid järeldusi kuni oled loo
lõppu lugenud. Pärast seda, kui Iiob oli rasked õppetunnid ära õppinud, taastati talle kõik.
Muide, millal talle kõik taastati? Kui ta palvetas kritiseerijate eest. Kasuta kritiseerijaid
redelina, mida mööda ülespoole liikuda. Palveta nende eest ja Jumal vallandab oma armu
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sulle. Iiob 42:12 ütleb:“ Ja Issand õnnistas Iiobi viimast põlve enam kui ta esimest; ja tal oli
neliteist tuhat lammast ja kitse, kuus tuhat kaamelit, tuhat paari härgi ja tuhat emaeeslit.“ Ta
sai tagasi täpselt poole rohkem kariloomi. Järgmine salm ütleb:“ Ja tal oli seitse poega ja kolm
tütart.“ Tal oli sama palju poegi ja tütreid, kui tal varem oli. Miks Jumal neid topelt ei
andnud? Usun sellepärast, et Iiobi palved olid vastuse saanud ja nad viidi igavikku Jumala
hoolde, kus on õiged surnud, kes ootavad Jeesuse Kristuse lunastust. Nii et sellest oli kasu.
Tegelikult näitab see, kui ülioluline on oma pere eest palvetada. Iiobil polnud aimugi, et
häving oli tulemas, kus kogu ta pere ühe hetkega minema viiakse. Kuid ta palve toimis. Ärme
kunagi ainult vaata ajalistele tulemustele, see on kaasaaegsete kristlaste suur viga.
Lõpptulemus on igavikus. Vaatame paasatalle korraldust, see on ülihea näide isade
kohustusest preestrina. See on kirjas 2 Moosese 12. Paasatalle ohverdamise läbi vabastati
Iisrael orjusest Egiptuses ja nad said uueks rahvaks. Samas egiptlased, kel polnud mingit
ohvrit, kogesid Jumala kohtumõistmist oma esmasündinute hukkumise läbi. Paasapühade
korraldus sõltus isast, keegi teine ei saanud teha seda, mida isa tegema pidi. 2 Moosese 12:3
ütles Mooses:“ Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge: Selle kuu kümnendal päeval võtku
iga perevanem tall, igale perele tall.“ Kõigil isadel oli vastutus leida ohvritall oma pere jaoks.
Ohver kehtestati seeläbi, et talle veri piserdati uksepiitadele. See on kirjas 2 Moosese 12:2223:“Ja (isad) võtke iisopikimbuke, kastke kausis olevasse verre ja määrige ukse pealispuud
ning mõlemat piitjalga kausis oleva verega! Ja ükski teist ärgu väljugu hommikuni oma koja
uksest, sest Issand läheb egiptlasi nuhtlema. Aga kui ta näeb verd ukse pealispuul ja mõlemal
piitjalal, siis Issand ruttab sellest uksest mööda ega lase hävitajat tulla teie kodadesse
nuhtlema.“ Ainus kaitse Egiptuses oli paasatalle veri, mida piserdati nähtavalt iga kodu
uksepiitadele. Ainult üks isik võis seda verd piserdada. Kes see oli? Isa. Kogu ta perekonna
heaolu sõltus isa ustavusest preestrina. Kas Jumala printsiibid on muutunud? Usun, et need on
tänapäeval samad. Vaatame Uude Testamenti, Markuse 9 on lugu langetõbisest poisist, keda
jüngrid tervendada ei suutnud. Kui Jeesus Muutmise mäelt alla tuli, tõi isa poisi Jeesuse
juurde. Loeme selle lühikese vestluse. Isa kirjeldas poisi kannatusi jne, Markuse 9:23-24:“
Aga Jeesus ütles talle:“ Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub.“ Otsekohe
hüüdis lapse isa:“Ma usun, aita mind mu uskmatuses!“ Mulle avaldab muljet see, et poiss ei
saanud ise enda eest uskuda, vaid Issand pidas isa vastutavana, et ta usuks oma poja eest.
Usun, et see on printsiip. Usun, et Jumal peab isasid vastutavana, et nad usuksid oma laste
eest. Poiss oli lootusetus olukorras, ta ei suutnud midagi teha, ta oli langetõbine. Jeesus ütles:
kui sina usud, siis see sünnib. Huvitav, kui paljud isad näevad oma vastutust selles, et
rakendada usku oma perede eest. Märkan Jeesuse teenistuse juures midagi, mida kogesin väga
reaalselt, kui Jumal mind vabastusteenistusse rakendas. Tihti tulid koosolekule inimesed
lapsega ja ütlesid: palveta ta eest! Õppisin küsima: kas olete lapse vanemad? Tihti vastati: ei,
vanemad pole usklikud, kuid tahtsime lapse tuua. Kutsun teid Jeesuse tööd uurima, Ta
palvetas lapse eest ainult ühe või mõlema vanema usu põhjal. Selle kohta pole piibelliku alust.
Jeesus ei astunud kunagi Jumala jumaliku korra vastu. Vanematel on palju suurem vastutus,
kui enamus meist endale teadvustab. Nüüd vaatame Pauluse teenistust, tuntud juhtumit
Filippuses, kus vangla vabises maavärinas ja kõik vangid said vabaks. Vangivalvur hakkas
end tapma, sest ta vastutas vangide eest oma eluga- kui nemad põgenesid, pidi tema oma
eluga vastutama. Paulus aga ütles: ära tapa end, oleme kõik siin. Siis ta hüüdis selle iidse
küsimuse: mis pean tegema, et päästetud saada? Uue Testamendi vastus on Apostlite teod
16:31:“ Aga nemad ütlesid.“ Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina...“ Paljud
evangeelsed kristlased peatuvad siin, kuid see pole salmi lõpp:“...siis pääsed sina ja su pere!“
Kui kahju, kui jätame lõpu välja. Sest isal on eesõigus uskuda, et ta pere saab päästetud.
Vastutuse tõttu annab Jumal talle ka meelevalla. Jumal ei anna iialgi vastutust ilma
meelevallata ega ka meelevalda ilma vastutuseta. Selle tohutu vastutuse tõttu, mis Jumal on
isa peale pannud, annab Ta isale meelevalla uskuda oma pere eest. Seda ütles ka Joosua:“ Aga
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mina ja mu pere, meie teenime Issandat!“ Kuidas ta teadis, et ta pere Jumalat teenib? Sest tal
oli meelevald uskuda seda neile. Tegelesin ühe kalli naisega, kes oli väga mures oma
päästmata pere pärast. Lohutasin teda, et Ap 16:31 ütleb:“ Usu Issandasse Jeesusesse, siis
pääsed sina ja su pere!“ Ta läks ära, aga Püha Vaim noomis mind õrnalt: sa kasutasid seda
kirjakohta valesti, seda ei öeldud naisele, seda öeldi mehele, kes oli perepea. Mehel oli õigus
oma pere eest uskuda. Naised, te võib-olla ütlete: aga mis meist saab? Ärge võtke seda
kirjakohta, teil on vaja head näidet. Kui oled alandlik, siis selleks on hoor Raahab. Tema
uskus kogu oma pere eest, kuid see ei sõltunud tema rollist oma perekonnas. See põhines ta
usul, mis Jumal talle andis. See oli siis isa vastutus preestrina. Vaatame isa vastutust
prohvetina. Võid öelda nii: preestrina esindab isa oma peret Jumalale, prohvetina esindab ta
Jumalat oma perele. See on jällegi üks isa eriline, unikaalne eesõigus. Vaatame Efeslastele
6:4, Paulus ütleb:“ Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise
ja manitsemisega Issanda tahte järgi!“ Kelle vastutus on lastele Jumala Sõna tõdesid õpetada?
Isa. Kes seda tavaliselt teeb? Ema. Kas see on Jumala kord? Ei. Teate, mis juhtub, kui see nii
on? Väike Juhan kasvab üles, kui ta on umbes 12-aastane, ütleb ta: ma tahan oma isa moodi
mees olla. Isa ei käi kirikus, ei loe Piiblit, nii et mina ka ei pea siis. Tänu Jumalale naiste eest,
kes lapsi õpetavad, kuid probleem on selles, et poistel jääb mulje, et kristlus on naiste jaoks.
Ja kui tahad tõeline mees olla, valid teise tee. Koloslastele 3:21 ütleb Paulus:“ Isad, ärge
riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks!“ Siin on kesktee: ühest küljest rakenda
distsipliini, ära lase lastel sõnakuulmatuks muutuda. Samal ajal aga ütleb Paulus: ära
provotseeri neid, ära tee neid maha, ära ole järsk ja kriitiline, ära pane neid alla andma. Kui sa
lapsele pidevalt rõhutad, et ta eksib, siis annab laps alla, ei üritagi, arvab, et nagunii ei saa
hakkama. Seega on olemas kesktee. Kuid see on isa vastutus. 5 Moosese 11 annab Mooses
tohutult tarka nõu, kuidas peaksid isad oma pere vaimse elu juhtimise kohustust täitma. 5
Moosese 11:18 alates, selle vastutuse põhieesmärk on tuua Jumala Sõna oma perele. 5
Moosese 11:18, see on öeldud isadele:“ Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge,
siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel...“
Teisisõnu, mis peaks su elus silma torkama? Jumala Sõna. „Õpetage neid oma lastele,
rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!“ Teisisõnu, iga
olukord pereelus on võimalus Jumala Sõna tõdesid õpetada. Ära piirdu vaid ühe religioosse
sündmusega nädalas. Olen päris paljude jumalasulaste lapsi aastate jooksul õpetanud. Mõned
neist on kõige hullemad mässajad. Avastasin, et enamik neist pidas oma religiooni kui
spetsiaalseks ülikonnaks, mis nad pühapäeviti kirikusse selga panid, kirikus kandsid, tulid
koju ja kappi panid ning ei kandnud uuesti enne järgmist pühapäeva. See on osaliselt nende
vanemate süü, sest kui religioon midagi tähendab, peab see olema osa igapäevasest kodusest
elust. Enne kui oma esimese naisega abiellusin, oli ta üksi emaks tüdrukutele umbes 18 aastat.
Tihti puudus rahast, ei teadnud, mida järgmisel päeval söövad, kuid ta tegi üht- ta pani lapsed
koos endaga palvetama. Ta ütles: lapsed, meil pole midagi hommikul süüa, palvetame! Nad
palvetasid ja toit tuli, see õpetas lastele rohkem Jumalast, kui mitmeid tunde pühapäevakoolis.
Nad nägid, et Jumal vastab nende palvetele. Ära hoia kunagi lapsi oma vaimsest elust eemal,
kaasa nad sellesse. Kui lähete puhkusele, palvetage selle eest koos: kuhu lähete, mida teete.
Kui ühel lapsel on koolis probleemid, ära lihtsalt noomi teda, palvetage selle eest koos. Kui
lapsed õpivad palvetama, on nad täiskasvanuna ka usklikud. Võin seda kogemusest öelda.
Kõigil me tütardel oli kiusatused, omad katsumused ja probleemid, kuid kui räägid nendega,
mäletavad nad kõiki kordi, kus Jumal võimsalt sekkus. Mäletan üht tüdrukut, ta polnud päris
meie perest, ta pani suurt raudust kinni ja vigastas oma varvast nii, et lõikas selle peaaegu ära.
Lydia palvetas ta eest ja varvas sai terveks. See tüdruk ei olnud kindlasti eeskujulik kristlane,
kuid see teadmine ei lahkunud temast iial, et tal oli varvas alles, kuna ta ema palvetas ta eest.
Mu kõige noorem tütar, Inglise tüdruk, oli umbes 18-aastane, ta oli meiega koos Keenias.
Käisime Mombases konverentsil, kohtasime üht kallist venda, kes on nüüd Issanda juures.
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Elisabeth, me tütar, oli seal, ta on väga lühinägelik, ta nägemine halvenes. Igal aastal pidime
kangemad prillid hankima. Ütlesime: vend Mattson, kas palvetaksid Elisabethi silmade eest?
Ta palvetas ja tüdruk võttis prillid ära, me ei käskinud. Natuke hiljem tahtsime teada, kuidas
tal läheb: kuidas su silmad on? Tüdruk ütles: see mees palvetas ju! Ta nägemine oli perfektne,
temast sai hiljem medõde, ta ei pidanud kunagi prille kandma. Tal tulid omad katsumused,
kuid ta teadis üht- Jumal on reaalne, ta vastab palvetele. See on ankruks siis, kui inimesed elu
tormidesse satuvad. Ärge hoidke lapsi oma vaimsest elust eemal, las nad olla osa sellest.
Lõpuks veel üks näide isast kui prohvetist, sellest, kes esindab Jumalat oma perele. Olen
sellest kirjakohast nii palju kordi õpetanud, et nii nagu oli Noa päevil, nii on ka Inimese Poja
päevil. Tõin kõik Noa aja pahed välja, mis toimub ka praegu me silme ees. Ühel päeval
avastasin ka hea poole. Heebrealastele 11:7:“ Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel
ei olnud näha ja ta ehitas jumalakartuses laeva oma pere päästmiseks; ja selle kaudu ta mõistis
süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust.“ Noa päevadel oli ka teine külg:
Noa õige inimesena kuulis Jumalalt katastroofist, mis oli tulemas, valmistus selleks ja päästis
oma pere. Usun tõesti, et elame ajal, mil peame ka nii käituma. Sest usun, et maad tabab aina
rohkem ootamatuid katastroofe, enam ei ole turvaline lennata, ei tea, millal võib pomm
lennukis olla. Kui sul on aga Noa tarkus, siis tead, kuidas oma peret päästa ja kaitsta. Vaatame
nüüd isa kui kuningat või valitsejat. 1 Timoteose 3:4-5, siin räägitakse koguduse vanemast:“
Kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt. Sest kui
keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda hoolt Jumala koguduse eest?“ See sõna
on „valitsema“, see on perepea teenistuse kolmas osa, ta esindab Kristust kui preestrit,
prohvetit ja kuningat. Mis on kuninga ülesanne? Valitseda, juhtida. See on tänapäevasest
mõtteviisist kadunud, elame keskkonnas, kus võim on peaaegu et ebasünnis sõna, kuid ilma
võimuta, meelevallata on meil vaid anarhia. Vajame autoriteeti, meelevalda- kõige enam isa
meelevalda perekonnas. Mulle on alati muljet avaldanud Jumala põhjus, miks ta valis
Aabrahami. Vaatame 1 Moosese 18:17-19. Aabrahami nime kohta toon välja, et ta algne nimi
oli Aabram- heebrea keeles „av ram“, mis on „ülendatud isa“. Kui Jumal tegi temaga teise ja
igavese lepingu, muutis Ta nime „av ra ham“, mis tähendab „paljude isa“, kuid Aabrahami
iseloomu põhiolemus oli isa, Jumal valis ta kui isa, sest ta tahtis, et temast tuleks uus rahvas. 1
Moosese 18 näitab Issand, miks Ta Aabrahami valis, tol ajal oli sadu tuhandeid inimesi maa
peal ja kõigi nende hulgast valis Jumal välja ühe mehe, kes oleks see uue rahva erakordne,
unikaalne pea. „Ja Issand ütles:“ Kas peaksin varjama Aabrahami eest, mida tahan teha?
Aabraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja tema kaudu õnnistatakse kõiki maailma
rahvaid. Sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järeltulevat sugu hoida Issanda teed
ning teha, mis õige ja kohus, et Issand võiks anda Aabrahamile, mis ta temale on tõotanud.“
Miks Ta tema valis? Mis Ta temas nägi? Võib kahtemoodi tõlkida, mulle meeldib vana tõlge:
ma tunnen teda, et ta käsib oma lapsi ja peret...Teine tõlge ütleb: olen teda tundnud ja ta
valinud, et ta käsiks oma lapsi ja peret...Ükskõik kumba tõlget kasutada, see joon Aabrahami
olemuses, mis ta Jumala valikuks sobivaks tegi ühele kõige erakordsemale positsioonile
ajaloos, oli see, et Jumal võis usaldada teda, et ta juhtis oma lapsi ja perekonda. On aeg, mil
isa peab oma peret juhtima, valitsema. On olukordi, kus peab antama käske ja täitma reegleid.
Kui tahad, et su laps oleks õnnetu, ära distsiplineeri teda. Kõige õnnetumad lapsed on need,
kel pole elus mingit korda, nad on kõige ebakindlamad. Lapsele meeldivad piirid, mis
pakuvad talle turvalisust. Mäletan, kui mu aafriklasest tütar oli kuusteist ja tegeles teatud
teismeliste probleemidega, kuigi ta on väga armas kristlik tüdruk. Ta tahtis teha midagi, mis ei
olnud väga tark ega õige. Ta vaatas mulle otsa ja ütles: kas sa lubad mul seda teha? Ütlesin:
ei, ma ei luba, sest see teeb sulle halba. Võib-olla arvad, et ta oli pahane. Kuid nägin ta näost,
et see oli talle kergenduseks, et olin seadnud piiri. Tal polnud endas jõudu endale piiri seada,
kuid ta oli tänulik mulle, et mina piiri seadsin. On ebaaus lastele vabadus anda, eriti tänapäeva
maailmas ja mitte mingeid piire seada. Piirid peaks olema lihtsad, praktilised ja neid peab
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saama lastele selgitada. Miks me ei vaata teatud saateid telekast? Sest see on kahjulik su
vaimsele ja moraalsele elule. See on üks suuremaid probleeme tänapäeval. Usun, et tänapäeva
peredes on isa suurim vastutus kontrollida televiisori vaatamist. Minu jaoks on see lihtne, ma
ei vaata seda, kuid see pole kõigile. Ma ei ütle, et see teeb mind teistest vaimsemaks. Mulle
lihtsalt ei meeldi telekas. Pane tähele aga veel, mis Issand Aabrahami kohta ütles:“ Aabraham
saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks...“ Tahan kindlalt öelda, et rahvas ei saa olla suurem,
kui on selle isad. Kui isad ebaõnnestuvad, langeb kindlasti ka rahvas. Iga rahva tugevus peitub
ta isade iseloomus, väärikuses ja jõus. Roomlastele 4:11-12 ütleb, Aabraham on kõigi isa, kes
käivad tema jälgedes. Teisisõnu, ei piisa vaid ütlemisest: olen uuesti sündinud, seega
Aabraham on mu isa. Peame elama nii, nagu tema elas. Üheski valdkonnas pole see tähtsam
kui perekonnas. Peame vaatama hetkeks ka meest, kes oli Aabrahamiga väga lähedane, ta
nimi oli Lott. Kui uurid nende meeste elu, nad kogesid palju koos. Siis nad jõudsid paika, kus
nad lahku läksid. Teate küll, milline härrasmees Aabraham oli, ta ei öelnud: mina valin. Ta
ütles Lotile: vali sina, mina võtan ülejäänu. Ta oli vanem mees, tal oli Jumala tarkus ja ta ei
rabanud. Keegi ütles: Jumal annab oma parima neile, kes jätavad valiku Tema hoolde.
Aabraham ütles: Jumal, sul on küllalt. Kuhu poole Lott suundus? Soodomasse. Mis teda sinna
tõmbas? Põhimõtteliselt raha, jõukus. Lott armastas maailma ja maailma asju. Peatüki lõpus
näeme, et ta suundus Soodomasse. Järgmisel korral räägitakse temast, kui ta on keset
Soodomat. Siis tuli aeg, mil Jumal kuulutas kohtumõistmise Soodoma ja Gomorra üle. Kuna
Aabraham palvetas, saatis Jumal kaks inglit, kes Loti Soodomast välja viivad. Nad ütlesid: kui
sul on pojad või sugulased siin, hoiata neid, sest Jumal hävitab selle linna. Lott läks oma
väimeestega rääkima ja need naersid ta üle, nad ei võtnud teda tõsiselt. Lõpuks ta põgenes
koos oma naise ja kahe tütrega. Ta naine ei pääsenud, sest ta muudeti soolasambaks ja
ülejäänud perekonna jättis ta Soodomasse. Tahan välja tuua, et Lott viis oma pere
Soodomasse, kuid ta ei suutnud neid välja tuua. Milline vastutus. Isad, kuhu te oma perekondi
juhite, mis teid motiveerib? Kas armastate maailma ja maailma asju? Siis on oht, et lähete
Loti teed. Kuidas saad täita oma kohustusi isana? Olen ise selle üle palju mõelnud. See pole
lihtsalt teooria. Tahan anda sulle meeles pidamiseks viis asja: 1. Teadvusta oma vastutust.
Võta oma positsioon, ütle: Jumal, olen isa. Mõistan vähemalt teatud määral, mida ootad isalt.
Aktsepteerin oma vastutust Sinu ees. Nagu ütlesin, Piiblis käivad vastutus ja meelevald
käsikäes. Jumal annab meelevalla neile, kes võtavad vastutust. Kui sa ei võta vastutust, siis
sul pole ka meelevalda, sest see on Jumala õiglus ja tarkus. Kui võtad vastutuse omaks, sa ei
pea olema tohutult edukas, ei pea olema kõik vastused, kuid pead ütlema: Jumal, ma võtan
vastutuse. Siis Jumal annab sulle meelevalla, mida vajad. Meelevald tuleb Jumalalt, Ta on
ainus allikas. 2. Alanda end Jumala ette. Tunnista: Jumal, see ülesanne on liiga suur minu
jaoks, ma ei suuda seda teha. Peetrus ütles: alanduge Jumala võimsa käe alla...Jumal paneb
suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Kui tahad Ta armu, alanda ennast. See pole
raske, sest Isa positsioon on nii kõrge, et keegi meist ei suudaks seda omast jõust teha. 3.
Usalda Jumalat armu suhtes. Oota Temalt armu. Kasuta usku. Nagu siis, kui oled kutsutud
näiteks evangelistiks. Usaldaksid Jumalat, et Ta annab armu olla evangelist. Miks mitte siis
isaks olemiseks, mis on palju raskem teenimistöö. Isiklikult arvan, et kaks kõige raskemat
tööd on olla isa ja olla pastor. Jumal aidaku meest, kes on nii isa kui ka pastor. 4. Ole hoolas.
Anna endast kõik. See pole poole kohaga töö, seda ei saa poolikult teha, pead andma endast
kõik. 5. Pane see esimesele kohale oma ajagraafikus. Ajahulk näitab, kui tähtsaks sa seda
pead. Enamikel hooletusse jäetud lastel, kui nad räägivad nõustajate või noorsootöötajatega,
on üks probleem: me vanemad ei kuula meid kunagi. Nad peavad meile loengut, ütlevad,
mida peame tegema, kuid nad ei lase meil kunagi endaga rääkida. Mooses ütles: kui oled isa,
pead rääkima oma lastega teel olles, maha istudes ja üles tõustes. See on täis töökoht. Pead
andma endast kõik. See ei tähenda, et sa oma tööd ei teeks, kuid see tähendab, et isaks
olemine on tegelikult su esmane prioriteet. Anna sellele esimene koht oma elus. Pean ausalt
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ütlema, et ma pole paljus neis asjus edukas olnud. Kui elaksin uuesti läbi oma aja isana, siis
teeksin üht: veedaksin oma lastega rohkem aega. Nagu paljud jutlustajad, olin isiklikul
tasandil ambitsioonikas, tahtsin edukat kogudust ja tihti ohverdasin oma perekonna koguduse
asemel. Ma ei teeks seda iialgi uuesti, mul on väga kahju.
Jeesuse tagasitulek- ohtlik eirata.
Alustan seda teemat 2 Peetruse 1:16. Peetrus räägib siin Issanda tulemise tõotusest, see on
Issanda Jeesuse Kristuse ihulik tagasitulek väes ja aus, et rajada oma kuningriik maa peale.
See on vast üks Piibli põhiteemasid. Keegi loendas ära, et iga Jeesuse esimese tuleku
ettekuulutuse kohta on Piiblis umbes viis ettekuulutust Ta teise tuleku kohta. Need, kes seda
teemat tunnevad, nõustuvad, et kõik Ta esimese tuleku ettekuulutused läksid täpselt täide.
Olin enne jutlustajaks saamist loogik, millest vahel on ka abi. Minu jaoks on lihtsalt loogiline
uskuda, et Ta teise tuleku ettekuulutused lähevad täpselt samuti täide. Nagu mainisin, selle
kirjakoha teemaks on Issanda tagasitulek. UT-s on spetsiaalne sõna kreeka keeles- „parussia“,
mida kasutatakse peaaegu eranditult Issanda tagasituleku kohta, mil Ta oma riigi rajab.
Peetrus ütleb, et tal ja veel kahel apostlil oli põgus tutvustus sellest, kuidas Jeesus tagasi tuleb
aus. Ta ütleb:“ me ei räägi teile millestki, mille välja mõtlesime, kena mõtte või loo, mille
välja mõtlesime, vaid nägime seda oma silmaga. Ta räägib, mis juhtus muutmise mäel, kus
Peetrus ja teised olid tunnistajaks Jeesuse muutmisele, transformatsioonile ja nägi Teda, nagu
Ta saab olema aus- pale nagu päike, riietus nagu valgusepaiste. Peetrus ütleb: kui räägime Ta
tulemisest väes ja aus, siis oleme näinud sellest põgusat eelvaadet, me ei kujutanud seda
lihtsalt ette. Siis ta jätkab: kuid see, mille tunnistajaks olime, pole me usu peamine põhjus,
suurim autoriteet kõiges, mida usume, on Pühakiri, ära iialgi eemaldu sellest. Näiteks 1 Kr 15,
kui Paulus ülestõusmisest räägib, ütleb ta:“ Kristus suri meie pattude eest nagu on kirjutatud
pühades kirjades ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.“
Peamine autoriteet ülestõusmise kohta on prohvetlik Pühakiri. Pärast seda loetleb ta mitmed
inimesed, kes olid pealtnägijad, lõpuks lisab ka enda. Pealtnägijate tunnistus pole aga sama
kaalukas kui Jumala kirjutatud Sõna, Jumala prohvetlik Sõna- see on ülim autoriteet.
Samamoodi ütleb Peetrus siin: olime tunnistajad, nägime, kuulsime, kuid kõige olulisem
autoriteet, mida pead tähele panema, on prohvetlik Pühakiri. Pärast seda sissejuhatust loeme
nüüd ta sõnad, ilma selle sissejuhatuse ja seda teemat tundmata võib olla raske mõista, millest
ta räägib. Alustan 2 Peetruse 1:16-19:“ Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole
me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades..“ Ei mõelnud ilusaid lugusid välja.
Märkasid sõna „tulema“- „parussia“, Ta tuleb tagasi väes ja aus. „...vaid me oleme tema
suurust näinud oma silmaga.“ Meile näidati seda eelvaadet, nägime Teda austatuna. Siis ta
kirjeldab, mis muutmise mäel juhtus:“ Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult
kirkuselt kostis talle hääl..“ See on Isa Jumala hääl, imeline au on üleloomulik pilv, mis nende
üle tuli ja hääl ütles nii:“ See on minu armas Poeg, temast on mul hea meel!“- Ja seda häält
me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel.“ Püha mägi on muutmise
mägi. Nüüd jõuab ta tõelise autoriteedini, mille põhjal saame Issanda tulekusse uskuda. „Ja nii
on meil veelgi kindlam prohvetisõna ja te teete hästi, kui panete tähele sada nagu lampi, mis
paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.“ Ta
ütleb: osa me tunnistusest pealtnägijatena on meil prohvetlik sõna- prohvetlik Pühakiri, mis
on veel kindlam. Siis ta ütleb meile kui usklikele: teete hästi, kui seda tähele panete. Jätad end
millestki väga olulisest ilma, kui sa prohvetlikku Pühakirja tähele ei pane. Pean ütlema, et
koguduses on täna palju eksimusi ja segadust ja paljus on see tingitud sellest, et inimesed ei
tea lihtsaid põhitõdesid, mis on Pühakirjas ette kuulutatud Issanda tagasituleku kohta. Miks ta
ütleb: prohvetlik sõna, mis on veel kindlam? See on sellepärast, et tema ja teised apostlid
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nägid oma silmaga mitmeid juhtumeid Jeesuse elus ja teenimistöös, kus Vana Testamendi
ettekuulutused läksid täpselt täide. Usklike juutidena uskusid nad juba Vana Testamendi pühi
kirju. Kui nad aga 3,5 aastat Jeesusega olid olnud ja näinud kirjakohta kirjakoha järel täpselt
täitumas, oli prohvetlik sõna saanud neile veelgi kindlamaks. Selle tegid kindlamaks näited,
kus need täitusid Jeesuse elus. Tulen selle teema juurde tagasi, vaatame seda kohe lähemalt.
Sest UT-s on meil mudel, kuidas Vana Testamendi ettekuulutused täituma peaksid. See on
ainus autoriteetne mudel, ühtki teist pole. Peetrus ütleb selle prohvetliku sõna kohta: te teete
hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas. Mõtlen, kas nõustud
minuga, et tänapäeva maailmas oleme pimedas kohas. Maailm on segaduses, rahutu,
ebakindel, inimesed ei tea, mida oodata, suurt ärevust on tunda, puudub tõeline kindlus. Nii et
oleme pimedas kohas. Meile usklikena on Jumal valmistanud lambi, valguse pimeduses. Mis
see valgus on? Prohvetlik sõna. Kui oleme pimedas paigas, Jumal on valmistanud valguse ja
me ei kasuta seda lampi, siis ei saa me kurta, kui pimedusse jääme. Jääme pimedusse enda süü
tõttu. See pole Jumala eesmärk, Jumal on valmistanud valguse, kuid jääme siiski pimedusse,
kui me ise ennast valguse juurde ei lase- ja selleks on? Jumala prohvetlik Pühakiri. Peetrus
annab väga elava pildi sellest, mis meis juhtub, kui järgime Tema juhiseid ja prohvetlikku
sõna tähele paneme. Ta ütleb:“ Te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab
hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.“ Pean Briti
armeed tänama selle eest, et seda kirjakohta mõistan, poleks iialgi seda muidu mõistnud, kui
armee poleks mind 1941 aastal Lähis-Idasse saatnud ja ma poleks järgmist kolme aastat
Egiptuse, Liibüa ja Sudaani kõrbes veetnud. Kaks aastat seal kõrbes elasime põhimõtteliselt
looduslikus valguses, päike päeval, kuu ja tähed öösel. Meil polnud öösel tihti mingit varju,
polnud mingit tehisvalgust, nii et kui pimedaks läks, heitsime liiva peale maha ja jäime
magama. Kui valgeks läks, siis ärkasime üles. Praegu ma nii ei ela, pean tunnistama. Olen
loomu poolest öökull, mitte lõoke. Lähen praegu kesköö paiku magama, seal mul seda
varianti polnud. Neil aastail märkasin midagi, mis seda kirjakohta selgitab:“ Kuni koidutäht
tõuseb te südameis.“ Koidutäht ei ole päike, uurisin seda väga hoolikalt parimate
kreekakeelsete sõnaraamatutega. Koidutäht on see, mida me kutsume „auroraks“ (ing), see on
tegelikult planeet. Ma pole astronoom, kuid mõistan, et see on sama planeet, mida kutsutakse
ka „ehatäheks“ või Veenuseks. Teatud aastaajal ilmub see läänes just pärast päikese
loojumist. Võid seda näha. See planeet on eredam kui tähed. Teistel aastaaegadel aga tõuseb
see idast just enne päikest, siis kutsutakse seda „koidutäheks“. Seega sama täht on koidutäht
ja ehatäht. Näen seda oma ettekujutuses väga elavalt. Just enne seda, kui päike idast tõusma
hakkab, muutub silmapiir ülimalt eredaks, peaaegu helendavaks ja arvame, et päike hakkab
tõusma, kuid see pole nii. Mis siis tõuseb? Koidutäht. Kuid sel hetkel on valgus nii ere, et
arvad, et päike tõuseb. Kui koidutäht on aga tõusnud, siis tead kindlalt, mis järgmisena juhtub.
Päike tõuseb. See ongi Peetruse selgitus, ta ütleb:“ Kui sa prohvetlikku sõna tähele paned,
tõuseb koidutäht su südames, mitte maailmas, vaid su südames. Kui koidutäht su südames
tõuseb, siis tead kindlalt, et päike hakkab tõusma. Nüüd pole asi enam õpetuses või
teoloogias- see on sisemine kindlus, ootus, põnevus- päike tõuseb. See on piibelliku
ettekuulutuse üks suuri praktilisi eesmärke: anda meile kinnitus, et Jeesus tuleb tagasi
valitsema väes ja aus. See pole enam midagi, mida Piiblis loed, vaid see on tõde, mis on su
südames, mis valgustab su südant, just nagu koidutäht silmapiiri valgustab. Arvan, et kui
objektiivselt UT uurid, siis näed, et kõigil apostlitel ja algsetel usklikel oli koidutäht südames.
Nad olid kõik põnevil sellest, et Jeesus tuleb tagasi. Pole pea ühtki kirja, kus mingil moel ei
mainitaks Issanda tagasitulekut. Kui uurida, siis näed, et enamus üleskutsed pühale elule UT-s
on seotud Issanda tagasituleku ootusega. Loeme Ruthiga ühte kirjakohta tihti, 1
Tessalooniklastele 5:23-24, lihtne koht, kuid hea näide sellest, mida rääkisin Issanda
tagasituleku ootamise mõjust:“ Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja
hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Ustav
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on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.“ Mida ta teeb? Hoiab me vaimu, hinge ja ihu
laitmatuna. Millal? Issanda Jeesuse Kristuse tulekul. Kutse pühadusele põhineb Issanda tuleku
ootusel. UT-s on mitmeid teisi kohti, kus üleskutse pühadusele põhineb Issanda tuleku
ootusel. Minu järeldus või sellest tulenev tõde on see, et kus kristlased ei ole Issanda
tagasituleku ootuses, seal pühaduse tase koguduses on allpool Uue Testamendi norme. Arvan,
et keegi ei saa sellele väitele vastu vaielda. Algusaegade kristlased vajasid seda motivatsiooni,
meil on seda sama palju vaja. Mõned teist mõtlevad aga, et nad arvasid, et Issand tuleb väga
kiiresti, aga Ta ei tulnud, seega nad eksisid. Tahaksin öelda, et mõlema variandi puhul ma
pigem eksin nii nagu nemad eksisid, ja saan nende tulemused, kui et mul on õigus nii nagu
mõnedel ja saan nende tulemused. Kui peaksid viljade järgi otsustama. Pakun aga, et oleks
vale arvata, et nad eksisid. Üritan seda põgusalt selgitada, miks? See on valdkond, millega
tegelesin ka filosoofias. Seetõttu leian, et aeg on üks mõistatus, millega seotud oleme.
Filosoofid ja füüsikud on kaua püüdnud mõista aja olemust, kuid minu arusaamist mööda, kui
usklik sureb, läheb ta magama- Piibel kasutab seda terminit. Ta keha maetakse maha, vaim ja
hing lahkuvad, et olla Issanda ja Tema valitutega ja ta liigub ajast välja igavikku. Igavik ei ole
väga pikk ajaperiood, see on täiesti teistsugune eksisteerimise moodus, kus minevikul,
olevikul ja tulevikul pole samasugust tähendust kui meil. Jumal elab igavikus, Pühakiri ütleb,
et Ta elab igavikus. Jumala jaoks on minevik, olevik ja tulevik kõik samaaegselt üks. Me
inimlik mõistus ei suuda seda täielikult haarata, kuid võime seda faktina aktsepteerida. Kui
pühendunud usklik sureb, siis ta teadvuse osa- vaim ja hing liiguvad ajast välja igavikku.
Tema jaoks pole enam aega, aga kuni milleni? Ülestõusmiseni, kuni Issand tagasi tuleb. Mulle
meeldib nii mõelda: kujuta ette, et olen see inimene. Need minu füüsilised silmad suletakse
ühel päeval surmas, kui just Issand varem tagasi ei tule, nad ei näe enam midagi, mis ajani?
Kui nad ülestõusmisel uuesti luuakse, siis saan paari uusi, ilusaid silmi, mul pole enam prille
ega ravimeid vaja. Kui need silmad avan, mida ma kõigepealt näen? Jeesust. Seega Jeesuse
tulek iga uskliku jaoks pole kaugemal kui ta surm. Pärast seda enam aega pole, kuni su silmad
avanevad..Usun, et iga uskliku silmad, kui need ülestõusmisel avatakse, näevad esimesena
Teda, keda nad on igatsenud näha- Jeesust. Kui mul on õigus, siis UT-i usklikud ei eksinud.
Neil oli see elevil ootus ja neil oli õigus. Usun, et see on Jumala tahe, et iga põlvkonna
usklikel on sama põnev ootus Issanda tulekust. Leian, et kui Ruthiga reisime ja inimestega
kohtume, kes on võib-olla teistsugused, neil on omad erisused, kuid nad on Issanda tulekust
põnevil. Leian, et kui oleme 10 minutit koos olnud, tundub nagu tunneksime neid kogu elu.
On midagi, mis ühendab inimesi, kel on selline kindel ootus. See tekitab meis põnevust.
Pealegi, miks peaksime ootama, et teised evangeeliumist vaimustuvad, kui me ise seda ei tee.
Meil pole mingit õigust oodata suuremat põnevust uskmatutelt, kui nad usklikes näevad. Igal
juhul seisan siin nii siiralt kui oskan ja tahan teile öelda: mina olen põnevil, sest usun, et
Jeesus tuleb tagasi väes ja aus ja rajab oma riigi. Usun, et see on ainus lahendus maailma
probleemidele. Võime head teha, võime haigeid aidata, võime vaeseid aidata, võime püüda
ebaõiglust heastada nii palju, kui on meie võimuses, kuid me pingutused on väga nigelad.
Hetkel sureb igal nädalal nälga 250 000 1-5-aastast last. See on rohkem kui kunagi varem
inimajaloos. Ei paista, et maailm paremaks muutuks pärast seda, kui kogudus on siin 19
sajandit olnud. Ütleksin, et probleemid on suuremad, tõsisemad, teravamad kui varem.
Huvitav on see, et kus kristlased sellest teadlikud pole, siis mittekristlased on tihti väga
teravalt probleemidest teadlikud. Kummaline, kuid uskmatud räägivad rohkem maailmalõpust
kui kristlased. Ma ei räägi loomulikult „armageddonist“- maailmalõpust. Uskmatute jaoks
tähendab see, et ajastu lõpul juhtub midagi kohutavat. Nüüd tahaksin vaadata üht teooriat.
Pean ütlema jällegi, et osaliselt on see seotud mu filosoofia taustaga. Juhtus nii, et kui
Cambridge’is olin, oli populaarseks filosoofiaks lingvistline filosoofia. Ei usu, et sellest teate,
kuid selle rajajaks oli Ludvig Wittgenstein, ta oli juut Austriast. Olin tema õpilane, istusin
kaks aastat ta jalge ees. Ta ütles: kui mind kaks aastat kuulad, siis loobud filosofeerimisest.
143

Kuulasin teda kaks aastat ja loobusin filosofeerimisest, kuid teisel põhjusel- kohtusin
Issandaga. Leidsin midagi, mis oli palju loogilisem kui filosoofia. See vastas küsimustele,
millele filosoofia polnud kunagi vastanud. Kuid filosoofias on ka kasulikke asju. Pean ütlema,
et harjumus sõnade õige ja ebaõige kasutamise suhtes on mind jutlustajana aidanud, kas
märkate seda või mitte. Meil on see küsimus: kas Piibli ettekuulutused saavad sõna-sõnalt
teoks? Paljud inimesed täna lepivad sellega, et need ei täitu sõna otseses mõttes, need täituvad
vaimselt või ülekantud tähenduses. Me ei saa neid võtta tõsiselt selles, mis nad päriselt
ütlevad. Minu jaoks on see keele ja sõnade valesti kasutamine ja segaduse tekitamine. Kui
räägin, et miski on sõnasõnaline, siis jätan mulje, et see võib ka teisel viisil olla. Toon paar
näidet. Näiteks ütlen kellelegi: oled sa sõnasõnalt abielus? Ta küsiks: miks sa sõnasõnalt
ütled, miks sa ei küsi: kas oled abielus? Kui ütlen: kas oled sõnasõnalt abielus, siis jätan
ohtliku mulje, et võid olla abielus ilma päriselt abielus olemata. See on õpetus, mis levib kogu
ühiskonnas. Või ütlen kellelegi: kas maksad sõna otseses mõttes makse? Ta ütleks: maksan
makse, miks öelda sõna otseses mõttes? Kui selle lisan, siis tekitan ohtliku vihje, et sa väidad
makse maksvat, kuid tegelikult ei maksa. Teisisõnu on see keele valesti kasutamine ja tekitab
segadust. Ei tea, kas oled märganud väljendi „sõna otseses mõttes“ kohta, et enamasti, kui
seda kasutatakse, ei ole see „sõnasõnaline“. Näiteks öeldakse: ta oli sõna otseses mõttes
kadedusest roheline. Ta polnud ju tegelikult kadedusest roheline. Või: ma sõna otseses mõttes
surin naeru kätte. Üritan välja tuua, et see mõte, et asjad pole sõnasõnalt sellised, tekitab
segadust. Mujal me seda ei kasuta, miks peaksime seda piibellike ettekuulutuste suhtes
kasutama. Tahan võtta nüüd kümme näidet Vana Testamendi ettekuulutustest, mida teame
Uuest Testamendist, et need täitusid Jeesuse elus. Kui neid põgusalt vaatame, tahan, et
küsiksid endalt: kas need täitusid sõna otseses mõttes? Tahan öelda, et mitte kuskil ei viidata,
et need ühelgi teisel viisil oleksid täitunud kui sõna otseses mõttes. Meil pole Pühakirjas ühtki
muud mudelit, kuidas ettekuulutus peaks täituma. Vaatame peamise sündmusi Jeesuse elus.
Kui uurid Jeesuse teenistust, siis leiad, et üks fraas kordub ikka ja jälle, usun, et kaheksateist
korda:“ et läheks täide“. Alustame Ta sünniga. Ta sündis neitsist. Matteuse 1:22-23, see
kirjeldab Jeesuse üleloomulikku sündi neitsi Maarjast. Rääkinud selle loo, ütleb Matteus:“
Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti (Jesaja) kaudu:“ Ennäe,
neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immaanuel“, see on tõlkes:
Jumal on meiega.“ Tahan lihtsalt öelda, et Maarja oli sõna otseses mõttes neitsi. Ta polnud
vaimselt neitsi. Kui see oleks nii olnud, oleks kogu päästeplaan juba algusest peale tühjaks
tehtud. See on äärmiselt tähtis, et Jeesus ei sündinud maapealsest isast. Kogu päästeplaan
oleks kasutuks osutunud. Väga tähtis on, et me ei räägiks vaimsest neitsist. Vaatame Ta sündi.
Luuka 2 ütleb, et Joosep oli Taaveti suguharust. Kui toimus rahvaloendus keiser Augustuse
ajal, pidi ta Petlemma minema. Seal olles sünnitas Maarja lapse. Matteuse 2. peatükis näeme,
kuidas targad tulid Jeruusalemma ja õhutasid terve linna üles. Nad ütlesid: nägime juutide
kuninga tähte ja tahame teda ülistada. See ärritas Heroodest, sest see ähvardas ta positsiooni
kuningana. Matteuse 2:3:“ Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm
koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende
käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid..:“Petlemmas Juudamaal.“ Selles polnud mingit
kahtlust. Oli ka mitu Petlemma, nii et nad pidid lisama Petlemmas Juudamaal. Sest nõnda on
kirjutatud prohveti käe läbi Miika 5:2:“ Ja sina, Petlemm Juudamaal, ei ole Juuda
vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub Valitseja, kes hoiab mu Iisraeli
rahvast kui karjane.“ Kõik Pühakirja õpetajad teadsid, kus Messias sündima pidi. Ja Ta sündis
täpselt seal. Ta ei sündinud vaimses Petlemmas. Ta sündis päris Petlemmas Juudamaal. Seda
ettekuulutust ei anna kuidagi vaimseks muuta. Nüüd üks oluline prohveteering: Matteuse
2:14-15 näeme, kuidas Joosepit hoiatati, et Heroodes püüab Jeesust tappa ja talle öeldi, et ta
lapse ja ema Egiptusesse viiks ja jääksid sinna kuni on turvaline tagasi tulla. Mt 2:14-15:“ Siis
Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse. Ja ta oli seal
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Heroodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti suu kaudu:“ Ma olen
kutsunud oma Poja Egiptusest.“ See ettekuulutus on kirjas Hoosea 11:1, vaatame seda, Issand
ütleb:“ Kui Iisrael oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma Poja Egiptusest.“ Kui
Matteus poleks maininud, siis ma pole kindel, kas oleksin tingimata märganud seda
ettekuulutust Jeesuse elus täitumas. Kuid evangeeliumi autor Matteus võtab seda väga
otseselt: Jeesus läks sõna otseses mõttes Egiptusesse ja Jumal otseselt kutsus Ta sealt. Kui
tahaksin midagi vaimseks teha, siis Egiptusega on hea alustada, sest paljudes kirjakohtades on
Egiptus pilt maailmast. Kuid ei, Matteus ei anna Egiptusele vaimset tõlgendust. Ta annab
otsese tõlgenduse: päris Egiptuse riigist kutsus Jumal oma Poja. Matteuse 13- väga huvitav, et
paljud need kohad on Matteuses, sest Matteuse evangeelium kirjutati peamiselt juutidele ja
esmalt näitamaks, et Jeesus on Iisraeli tõotatud Messias ja Ta on Kuningas. Matteuse 13:3435:“ Seda kõike rääkis Jeesus rahvahulkadele tähendamissõnades ja ilma tähendamissõnata ei
rääkinud ta neile midagi, et läheks täide (jälle see fraas): mis on üteldud prohveti kaudu:“ Ma
avan oma suu tähendamissõnadeks, kuulutan, mis on olnud peidus maailma rajamisest peale.“
See on Psalm 78:1-2. Jällegi oleks väga lihtne neid salme vaimulikuks teha. Kuid Matteus ei
tee seda, ta teeb selle väga otseseks- Jeesus sõna otseses mõttes õpetas otseste
tähendamissõnadega. Psalm 78:1-2 ütleb:“ Pane tähele, mu rahvas, minu Seadust, pöörake
oma kõrvad minu sõnade poole! Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi
muistsest ajast.“ Vaid Psalme lugedes poleks enamus seda iial Jeesusega seostanud. Matteus
aga seob selle väga selgelt konkreetselt sellega, et Jeesus õpetas päriselt tähendamissõnadega.
Oma evangeeliumis ta ütleb:“..et see läheks täide.“ Nüüd haigete tervendamine. Matteuse
11:2-6 on meil seik, kus Ristija Johannes, kes on vanglas, hakkab kahtlema, kas Jeesus oli
päriselt Messias, sest Ta ei teinud asju, mida juudid Talt ootasid- Ta ei rajanud maapealset
riiki, Ta vaid õpetas ja hoolitses inimeste vajaduste eest. Mõistan täiesti Johannest, kus ta,
olles üksi vanglas, saadab Jeesusele sõnumi: oled sa tõesti see, keda ootame või peaksime
teist ootama? Kuigi Johannes oli see, kes Jeesuse Messiaks tunnistas. Matteuse 11:2 alates:“
Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngreid temalt
küsima:“ Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?“ Jeesuse vastus oli:
minge ja rääkige talle, mis ma teinud olen. Ja Jeesus vastas neile:“ Minge teatage Johannesele,
mida te kuulete ja näete: pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad
puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja
õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!“ Ta tahtis öelda: oma teenimistöös haigetele
täidan seda, mida Messia kohta ette kuulutati. Seega olen Messias, teen seda, mida pidingi
tegema. Kui vaatame Vana Testamendi ettekuulutusi tervendamise kohta, oleks väga lihtne
neid vaimulikuks teha. Näitan teile: Jesaja 29. huvitav, et pea kõik on Jesajast. Jesaja 29:1819:“ Sel päeval kuulevad kurdid kirja sõnu ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest.
Siis tunnevad alandlikud (vaesed) aina rõõmu Issandas ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad
Iisraeli Pühas.“ Võid seda lugeda ja mõelda, et see on ilus vaimne pilt, kuid Jeesus ütles:
vastupidi, see toimub just praegu- kurdid kuulevad, pimedad näevad ning vaestele ja
rõhututele kuulutatakse evangeeliumi. Kuidas see täide läheb? Sõna otseses mõttes. Jesaja
35:4-6, see on väga ilus kirjakoht, kuid pole sugugi kindel, et see Jeesuse teenistuse viitab.
Alustame peatüki algusest:“ Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu
liilia. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega, temale antakse Liibanoni
toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha Issanda toredust, meie Jumala ilu. Kinnitage
nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved! Öelge neile, kel rahutu süda: olge kindlad,
ärge kartke! Vaata, teie Jumal! Kättemaks tuleb, teie Jumala karistus; tema ise tuleb ja päästab
teid.“ Viimane sõna on „pääste“. Mis on pääste tulemus? Salmid 5-6:“Siis avanevad pimedate
silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otsekui hirv ja keeletu keel hõiskab,
sest veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmmemaal.“ Jällegi oleks väga lihtne öelda, et see on
kõik vaimne, kuid Jeesus ütles: vastupidi, see sünnib täpselt nii mu teenistuses nagu kirjas on145

see on tõestus, et olen tõotatud Päästja. Veel üks kirjakoht, väga tuttav, Jesaja 61:1. Need
sõnad luges Jeesus Naatsareti sünagoogis ette:“ Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest
Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama
neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi.“ Jeesus ütles:
siin see on- kuulutan evangeeliumi vaestele, see on ettekuulutuse täitumine. Üritan öeldaloodan, et mõistad, et kõik tervenemise ettekuulutused võib lihtsalt vaimulikuks teha.
Tegelikkuses aga Jeesus ei teinud ühtki neist vaimulikuks, need kõik toimusid Ta teenistuses
sõna otseses mõttes. Nüüd jõuame Jeesuse tegelike kannatuste- Ta lepituse juurde. Teame
Uuest Testamendist, et nad võtsid Ta kinni, kohtlesid kohutavalt, sülitasid Talle näkku, lõid
Teda vastu nägu ja seejärel peksid Teda vastu selga. See oli vaid osa sellest. Seda kuulutati
ette Jesaja 50:5-6:“ Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole
taganenud. Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud
oma palet teotuse ja sülje eest.“ Märkasid, et Jeesus andis oma selja peksjaile, Ta ei hakanud
vastu, Ta oleks võinud küll, kuid ei teinud seda. See läks täpselt sõna-sõnalt täide: nad sõna
otseses mõttes peksid Teda, sõna otseses mõttes lõid vastu nägu, katkusid Ta habet, sõna
otseses mõttes sülitasid Ta peale. Kohutavalt otsene, usun, et nõustud. Siin pole midagi
vaimset. Nüüd jõuame ristilöömise juurde. Võime kõik ette kujutada, kuidas Ta käed ja jalad
läbi torgatakse. Meil on kaks ettekuulutust Psalm 22, omavahel tihedalt seotud. Psalm 22:1618. pead mõistma midagi, pole seda lähemalt aega vaadata, aga Peetrus ütleb esimeses kirjas:
Messia vaim oli Vana Testamendi prohvetites. See tähendab, et nad rääkisid tihti enda nimel
asjadest, mis nende endaga iialgi ei juhtunud, kuid said tõeks Messia elus. Püha Vaim rääkis
Messia isikus prohvetite läbi. Peetrus ütles: see tekitas prohvetites hämmingut, nad ei
mõistnud, mida rääkisid. Jesaja ütleb: andsin oma selja peksjaile ja põsed...See ei juhtunud
Jesajaga iialgi, kuid see juhtus Jeesusega. See oli Messia vaim prohvetites, kes kõneles
esimeses isikus asjadest, mis Messiaga pidid juhtuma, kuid iial ei juhtunud prohvetiga.
Psalmis 22 on see Taavet, ta ütleb igasuguseid asju, mis Taavetiga iialgi ei juhtunud, kuid
need kõik juhtusid Jeesusega. Põhimõtteliselt kutsume seda messiaanlikuks psalmiks,
teisisõnu on see ilmutus Messiast Psalmides. Huvitav on see, kui loed Uut Testamenti, ei anta
seal ühtki viidet Jeesuse sisemise läbielamise kohta. See on vastupidi erakordselt põgus,
öeldakse vaid: nad lõid Ta risti. Ei mainita, mis toimus Ta südames või peas. Kui aga loed
Vana Testamenti ja mõistad seda ning vaatad neid messiaanlikke kirjakohti, on seal suur
ilmutus sellest, mis tegelikult Jeesuse sees toimus, sel ajal, kui Ta kannatas. Vaatame kahte
kohta, Psalm 22:17:“ Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber; nad
purevad (torkasid) mu käsi ja jalgu.“ On see sõna-sõnaline? Vägagi, kohutavalt otsene. Salm
19 ütleb:“ Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast.“ Kas see
juhtus päriselt, sõna otseses mõttes? See on huvitav, sest tolle aja kultuurile oli mehel
tavaliselt neli peamist riietust. Risti jalamil oli neli sõdurit, iga sõdur sai ühe rõiva, kuid
Jeesusel oli õmblusteta kuub ja nad ütlesid: kahju seda neljaks rebida, heidame liisku. Näete,
kui täpne see kirjakoht on: nad jagavad Ta rõivad ja heidavad liisku õmblusteta kuue peale.
Mida rohkem sa Vana Testamendi ettekuulutusi uurid, seda rohkem näed, kui täpne see on.
Jesaja 53, mis on suur pilt Jeesuse lepitusest- Issanda kannatav sulane. Jesaja 53:8-9
öeldakse:“ Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati
ära elavate maalt ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast?“ Lõigati ära elavate maalt
tähendab, et Ta surmati. Kas see läks täide? Jah. Vaatame järgmist- erakordne näide:“ Temale
anti haud õelate juurde, rikaste (ing) juurde, kui ta suri.“ Inglise keeles ei tule see välja, kuid
„õelad“ heebrea keeles on mitmuses, „rikas“ ainsuses. Nii et Ta viidi välja matmisele koos
kahe kurjategijaga, kuid maeti tegelikult ühe rikka mehe, Joosep Aritmaatiast, hauda. Näete,
kui täpne. Pean ütlema, et kunstilisest seisukohast rikume kõik ära, kui seda vaimseks üritame
teha. Kui hakkad asju vaimseks muutma, siis pole sellel piire. Mul tuleb see hästi välja. Mul
oleks neile prohveteeringutele kümneid vaimulikke selgitusi. Kui küllalt kaua õpetaksin,
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oleksin väga veenev. Jumal hoidku vaid, et ma seda ei teeks. Kuidas aga on sellega lood, et Ta
kolmandal päeval üles tõusis? Paulus ütles: Ta tõusis üles kolmandal päeval, nagu Kiri ütleb.
Tolle aja Pühakiri ei olnud Uus Testament, vaid Vana. Kus öeldakse Vanas Testamendis, et
Ta kolmandal päeval üles tõuseb? Paljud teist ei tea. Näitan teile, Hoosea 6:1-2:“ Tulge,
pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid
löönud ja tema seob meid! Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta
meid üles.“ Pane tähele, öeldakse „meie“, mitte lihtsalt Tema, miks? Sest Jumala plaani
kohaselt samastatakse meid Jeesusega. Ta suri meie surma ja kui Ta tõusis, tõusime koos
Temaga. Samastume Temaga surmas, matmises ja ülestõusmises. Kas näete Vana Testamendi
ettekuulutuste täiuslikkust, see ei näita vaid, et Ta kolmandal päeval tõusis, vaid ka
evangeeliumi olemust, et meie tõusime üles Temas. Kui seda tõesti mõistad, vaimustud
sellest. Selle põgusa analüüsi põhjal tahan öelda, et Uues Testamendis pole mingit alust ega
näidet selle kohta, et tõlgendada Vana Testamendi ettekuulutusi teisiti kui sõna-sõnalt. Veel
paar mõtet Uue Testamendi prohveteeringute olemusest. Vaatame hetkeks 5 Moosese 18. Siin
on Moosese kaudu antud tõotus Jeesuse kui ülima prohveti tulekust. Pidage meeles, et Jeesus
pole vaid Päästja ja Karjane ja Kuningas ja Lunastaja, vaid Ta on ka Prohvet. Meil pole
Jeesusest täit pilti, kui me ei näe Teda kui prohvetit, tegelikult oli Ta suurim heebrea prohvet.
Jumal ütleb Moosese kaudu 5 Moosese 18:18-19:“ Ma äratan neile (Iisraelile) ühe prohveti
nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina (Moosese), ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta
räägib neile kõik, mis mina teda käsin.“ Ta oli eriline prohvet, sest kõik, mis Ta rääkis, oli
Issandalt. Teised prohvetid olid eksivad, osa, mis nad rääkisid, oli Issandalt ja osa neilt
enestelt. „Ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru.“ Kes
keelduvad kuulmast Jeesuse prohvetlikku teenistust, ütleb Jumal, et Ta nõuab neilt aru: nõuan
selgitust, miks nad mu prohvetit ei kuulanud, miks nad Ta sõnu eirasid. Peetrus tsiteerib seda
Ap 3, kui ta juutidele räägib ja ta väljendab seda veelgi karmimalt. Apostlite teod 3:22-23. Ta
tsiteerib 5 Moosese 18:“ Mooses on ju öelnud:“ Issand, teie Jumal, tõstab teile prohveti teie
vendade seast, seesuguse nagu mina. Teda kuulake kõiges, mida ta iial teile ütleb. Aga iga
inimene, kes seda Prohvetit ei kuula, kaotatakse rahva seast ära.“ Õed-vennad, kui keeldume
kuulmast Jeesuse prohvetlikku sõnumit, oleme tõsises hädas. Jumal ütleb: meid kaotatakse
rahva seast jäägitult ära. Kui Jumal saadab prohveti ja meie ignoreerime teda, mis me siis
teeme? Ignoreerime Jumalat. Jumalat ignoreerida pole turvaline. Veel üks fakt Piibli
ettekuulutuste kohta- see on Jumala Sõna unikaalne omadus, unikaalne märk ainsast tõelisest
Jumalast, et Ta täpselt tulevikku ennustab. Ühelgi teisel religioonil pole midagi võrreldavat
Piibli prohveteeringutega. Kui me ei mõista Piibli ettekuulutusi ega kinnita, et need paika
peavad, oleme kaotanud tugevaima argumendi Piibli kasuks. Islamil, budismil, hinduismil
pole midagi, vaid Piibel sisaldab ettekuulutusi, mis antud tuhandeid aastaid enne, kui need
sündisid ja need läksid täpselt täide. Loen kiiresti mõned kirjakohad, Jesaja 41:21-24, Issand
räägib inimestega, kes ebajumalaid kummardavad ja ütleb:“ Tooge ette oma riiuasi, ütleb
Issand, esitage oma tõendid, ütleb Jaakobi kuningas! Esitage ja kuulutage meile, mis on
tulemas! Jutustage endisist asjust, missugused need olid, et saaksime südamesse võtta ja
mõista nende tulemusi! Või laske meid kuulda tulevasi asju, kuulutage, mis tuleb pärastpoole,
et me teaksime, kas te olete jumalad. Tehke ometi midagi, olgu head või kurja, et saaksime
üheskoos imetleda ja näha.“ Jumal ütleb, et kui nad tulevikku ennustada ei oska ega
minevikku tunne, siis ignoreeri neid, nad on naeruväärsed. Jesaja 42:9:“ Vaata, eelmised
sündmused on aset leidnud ja ma kuulutan uusi; enne kui need toimuma hakkavad, teen ma
need teile teatavaks.“ See on Piibli Jumala tunnus- Ta ütleb meile, mis juhtuma hakkab, enne,
kui see juhtub. Jesaja 46:9-10:“ Tuletage meelde endisi asju muistsest ajast, sest mina olen
Jumal ja kedagi teist ei ole, mina olen Jumal, ja ükski ei ole minu sarnane...“ Mille poolest
sarnane? „...kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud; kes
ütleb: Minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan.“ See on Piibli Jumala unikaalne
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omadus, et Ta kuulutab nii minevikku kui tulevikku. 5 Moosese 29:28 on väike märge, kus
Mooses ütleb:“ Varjatu kuulub Issandale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub
igavesti meile ja meie lastele, et teeksime..selle järgi.“ Probleem paljudega, kes
prohveteeringute tõlgendamisega rappa lähevad, on see, et nad topivad oma nina varjatud
asjadesse, nad üritavad teada saada asju, mida Jumal pole ilmutanud ja ei kuuletu asjadele,
mida Jumal on ilmutanud. Ma ei taha sekkuda Jumala saladustesse, kuid tahan kuuletuda
sellele, mis Jumal ilmutanud on.
Prohvetliku ilmutuse selgroog.
Tahan minna tagasi eelmise sõnumi kirjakoha juurde. Selle õpetuse nimi on „Prohvetliku
ilmutuse selgroog“, selgitan varsti, mis ma selle all mõtlen. Teeme lahti 5. Moosese 18:18-19,
kus Mooses edastab Iisraeli rahvale sõnumi Jumalalt:“ Ma äratan neile ühe prohveti nende
vendade keskelt, niisuguse nagu sina ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik,
mis mina teda käsin. Ja kes ei kuula mu sõna, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan ma ise
aru.“ Kõik Uue Testamendi autorid kinnitavad, et see ettekuulutatud prohvet on Jeesus
naatsaretlane. Peetruse tsiteering on isegi veidi karmim, ta ütleb:“ Aga iga inimene, kes seda
Prohvetit ei kuula, kaotatakse rahva seast ära.“ Seega kui Jeesus on see prohvet, nagu UT
tõestab, siis Jumala Sõna paneb meie peale suure vastutuse Teda kuulata. Kuulata kui
prohvetit, mitte ainult kui õpetajat, päästjat või karjast. Tema on suurim kõigist Iisraeli
suurtest prohvetitest. Temas said prohveteeringud täidetud. Seepärast me peame Teda kuulda
võtma nagu Peetrus ütles. Me peame tähele panema prohveteeringuid, otsekui valgust
pimedas paigas. Jeesuse maapealse prohvetliku teenistuse haripunkt oli Jeesuse jutlus
Õlimäel. Jeesus pidas selle jutluse Õlimäel vähem kui nädal aega enne oma kannatusi
Jeruusalemmas. Püha Vaim pidas seda jutlust niivõrd tähtsaks, et meil on selle kohta kolm
märget: Matteuse 24, Markuse 13, Luuka 21. Kõik nad erinevad üksteisest veidi. See on
umbes sama, kui minu jutluse filmimine kolme erineva kaameraga. Iga kaamera filmib veidi
erineva nurga alt, aga kõik nad edastavad sama sõnumit. Nimetan seda jutlust Piibli
prohveteeringute selgrooks. Kasutan metafoori, et panna teid mõistma. Kui keegi paneks meie
ette kõik skeleti luud ja peaksime need õigesti kokku panema, mis osast peaksime alustama?
Mis osa see oleks? Selgroog. Kui selgroog on paigas, on väga lihtne paigaldada pealuu,
jäsemete luud ja kõik ülejäänud. Aga kui alustad vasakust käest, satud segadusse. Arvan, et
sellepärast inimestel on raskuseid Piibli prohveteeringutega. Nad alustavad mingist suvalisest
kirjakohast, aga see ei tööta nii. Alustan täna sellest, mis on minu arvates selgroog. See on
Jeesuse jutlus Õlimäel. Ta jutlustas oma jüngritele, mitte rahvahulgale. See on jutlus ka
jüngritele tänapäeval. Iga Jeesuse jünger peab hästi tähele panema seda sõnumit. Loeme
peamiselt Mt 24. peatükki. Hiljem vaatame korraks ka Luuka 21. Soovitan teil kõigil leida
aega kõigi kolme versiooni uurimiseks. Alustame Mt 24. peatükiga. Loen selle peatüki
esimese osa ette. Mulle meeldib läbida Piiblit salm-salmilt. Mul võik olla selle jaoks rohkem
aega. Vaatame selle kirjakoha läbi salm-salmilt. Mt 24:1-2:“ Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja
läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama.“ Peate mõistma,
et tempel oli alles renoveeritud kuningas Heroodese poolt ja seda peeti üheks iidse maailma
imeks. Juudi rahvas tundis selle üle uhkust. See sümboliseeris nende rahva erilist suhet
Jumalaga. Ükskõik, kas nad olid ranged variserid või lihtrahva juudid, tempel oli nende
ülistuse süda ja hing. Nad olid selle üle uhked. Nad mõtlesid, et Jeesus ei pööranud piisavalt
palju tähelepanu hoonele ja tegid Talle veel ühe ringkäigu. Paljud rikkad juudid olid
annetanud raha templi ehitamiseks. Kui juudid tol ajal olid üldse tänapäeva juutide moodi,
nad kindlasti lasid oma nimed üles kirjutada. Kui lähete Jeruusalemmas vaatamisväärsusi
vaatama, need kõik on annetuste varal renoveeritud ja igas kohas on nimekiri inimestest, kes
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annetasid. Midagi siis juudi ajaloost. Jeesuse reaktsioon pani jüngrid imestama. Miski muu ei
oleks saanud neid sama palju häirida. „Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile:“ Eks te näe seda
kõike? Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!“ Vaip nende
jalge alt tõmmati ära. Meie tempel, elu keskus, variseb maha. Nad ei vastanud kohe midagi.
Nad ootasid võimalust Jeesusega isiklikult rääkida. Ma toon midagi välja. Jumalale ei avalda
muljet religioossed hooned. Kui need just ei täida Tema eesmärke. Arvan, et kirikud
kasutavad liiga palju raha ilusate hoonete ehitamiseks. Suurel osal neist on tolleaegse
templiga sarnane saatus. Vajame hooneid, aga me ei vaja erakordselt kalleid ja ilusaid
hooneid. USA-s on kirikuid, mille ehitamine on läinud maksma vähemalt 30 miljonit. Jeesus
kõndis koos jüngritega templist välja, mööda Õlimäge üles. Nad arvatavasti puhkasid Õlimäe
nõlval. Suudan seda hästi ette kujutada, sest teenisin Inglismaa sõjaväe teenistuses Õlimäel.
Templi piirkonnast oli Õlimägi umbes 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Õlimäelt oli
imeline vaade Jeruusalemmale, eriti templialale. Jüngrid ja Jeesus puhkavad Õlimäe nõlval.
Jüngrid ei suuda ära oodata võimalust Jeesuselt selgitus paluda. Nad on kindlad, et kui tempel
hävitatakse, peab see kindlasti tähistama ajastu lõppu. Nad ei suutnud ette kujutada aega peale
templi hävingut. Nad panevad kaks küsimust kokku. Loeme nüüd edasi. Mt 24:3:“ Aga kui
Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles:“ Ütle meile, millal
see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht?“ Nende jaoks templi
häving tähendas ajastu lõppu. Nad küsisid kaks suurt küsimust. Esiteks, mis tähistab templi
hävingut. Teiseks, mis on Jeesuse teise tulemise tunnuseks. Aga nad ei küsinud tunnustähtede,
vaid ühe kindla tunnustähe kohta. Jeesus vastab oma jutluses mõlemale küsimusele. Matteuse
evangeeliumis Ta vastab peamiselt küsimusele: Mis on Sinu tulemise tunnustäht? Luuka
evangeeliumis vastab Ta küsimusele: Mis on templi hävingu tunnuseks? Jätkame Matteuse
lugemist, seega vaatame kõigepealt teise küsimuse vastust. Mis on Sinu tulemise tunnustäht?
Mis on kindel märk sellest, et Sa oled pea tagasi tulemas? Kõigepealt Jeesus hoiatab eksituse
eest. Peaaegu iga Piibli kirjakoht, kus räägitakse ajastu lõpust, hoiatab mingil viisil eksituse
eest. Usun, et selle aja kristlaste kõige suurem hirm on eksitus. Ma ei usu, et keegi meist on
selle ohu eest kaitstud. Ma ei pea ennast immuunseks. Palvetame Ruthiga jätkuvalt, et Jumal
hoiaks meid eksituse eest. Mõned aastad tagasi paastusin ja lugesin Pauluse sõnu 1 Kr 7:25.
Ta ütles:“ Ma annan nõu nagu see, kes on saanud usaldatavaks Issanda halastuse kaudu.“
Mulle sai nii hästi selgeks, et ainult Issanda halastuse läbi saame olla usaldusväärsed. Meil
Ruthiga ei möödu ühtki nädalat, mil me ei paluks eriliselt nende kahe asja pärast. Viis, mida
kurat kasutab, eksituse sisse toomiseks, on uhkus. Ma ei usu, et ükski kristlane, kes püsib
alandlikuna, langeb. Kui muutume uhketeks ja arvame, et meil on kõik vastused, oleme väga
lähedal eksitusele. Tahan teid kõiki hoiatada. Oleme alandlikud Issanda ees. Ärme kujutame
ette, et me teame kõiki. Mõistame oma sõltumist Jumalast. Matteuse 24:4-5:“ Ja Jeesus vastas
neile:“ Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes:“Mina
olen Kristus!“ Edaspidi kasutan sõna „Messias“, mis tähendab heebrea keeles Kristust.
Messial on suurem tähendus selles kontekstis. „Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes:“
Mina olen Kristus!“ Ja eksitavad paljusid.“ Jeesus on tõeline prohvet. Juudi entsüklopeedias
leidub peale Jeesust 40 valemessiat, kes tulid juudi rahva juurde ja eksitasid mõndasid neist.
Üks kõige kuulsamatest oli Bar Kokhba, kes juhtis Rooma ülestõusu 132 pKr. Üks oli
Sabbatai Zevi aastal 1666, kes väitis end olevat Messia. Lõpuks pöördus ta islami juurde. Üks
oli Kreeta Mooses, aastal 5 pKr. Ta väitis end olevat Messias ja juhtis sadu juute merre
kohtuma Messiaga ning nad kõik uppusid. Jeesusel oli õigus, kui Ta ütles, et paljud tulevad
Tema nimel, öeldes:“ Mina olen Messias!“ Paljud on ilmunud ka tänapäeval. Elame Ruthiga
Jeruusalemmas. Eelmisel suvel ilmusid ilusad plakatid Jeruusalemma tänavatele, kus kirjutati,
et Messias ilmub Õlimäele pühapäeva hommikul. Ma ei tea, kes need sinna pani. Ma ei usu, et
väga paljud läksid temaga kohtuma. Isegi meedia ei vaevunud kohale tulema. Nüüd Jeesus
jätkab küsimustele vastamist. Mt 24:6:“ Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis
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vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes.“ See on
ajaperiood täis sõdu ja lahinguid. Arvan, et ei ole möödunud ühtegi sajandit või isegi
aastakümmet, mille jooksul maailmas poleks olnud sõdu. Peale II maailmasõda on maailmas
olnud ligi 50 sõda. Aga Jeesus ütles, et ainult see ei ole veel kõige suurem tunnus. See toimub
pidevalt ümberringi. Järgmised salmid on üliolulised. Mt 24:7-8:“ Sest rahvas tõuseb rahva
vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid.“ Salm 8:“
See kõik on aga sünnitusvalude algus.“ Just nimelt sünnitusvalude algus. Salm 7 kirjeldab
seda, mida Issand nimetab sünnitusvalude alguseks. Mida tähendab sündida? Sünnitusvalule
järgneb sünd. Mis sünnib sünnitusvalude tagajärjel? Jumala kuningriik rajatakse maa peale ja
Jeesus saab seda valitsema. Vaatame ühte salmi Matteuse 19. peatükist. Matteuse 19:28:“ Aga
Jeesus ütles neile:“ Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui
Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli
kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma.“ „Kui Inimese Poeg istub oma kirkuse
troonile.“ Ehk siis kui Jumala kuningriik on rajatud maa peale. Ta ütleb, et see saab juhtuma
uuestisündimises. Mis see tähendab? Me räägime kristlaste uuestisünnist, kuid siin Jeesus ei
mõtle ühe indiviidi, vaid kogu maa uuestisündi. Huvitav asi Jumala kuningriigi puhul on, et
see saab ilmsiks läbi sünnituse. Sa ei saa seda organiseerida või planeerida. Jeesus ütles:
Keegi ei saa kuningriiki, kui ta pole uuesti sündinud. Maa ei saa tundma Jumala kuningriiki,
enne kui toimub uuestisündimine. Ja siis istub Jeesus oma troonil, jüngrid tema kõrval
troonidel. Läbi sünnitusvalude rajatakse Jumala kuningriik maa peale. See tuleb läbi
sünnituse. Lähme tagasi Mt 24 juurde. Mis on sünnitusvalude algus? Mt 24:7:“ Sest rahvas
tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu.“ See erineb sõdadest ja sõjasõnumitest.
Sõdu on peetud läbi aegade, aga need sõjad süvenevad suurte rahvusvaheliste konfliktideni.
Rahvas rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Fraas, mida me ei kasutanud enne 20.
sajandit, on maailmasõda. Sel sajandil on meil olnud kaks maailmasõda. Usun, et seda Jeesus
mõtles. See on mu isiklik arvamus. I maailmasõda oli märkimisväärne sünnitusvalude algus.
Sellest saati maailm ei ole päris taastunud. See on läbinud kriisi kriisi järel. Iga järgnev kriis
on eelnevast veidi tõsisem. Peate ise järele mõtlema, kas mul võib olla õigus. Suured
maailmasõjad tähistavad sünnitusvalude algust. Koos nendega tulevad näljahädad ja
maavärinad erinevates paikades. Kui maailmasõjad, näljahädad ja maavärinad esinevad suurel
määral ühel ja samal ajaperioodil, see on sünnitusvalude algus. Mugavuse mõttes vaatame
Luuka 21 peatükki. Luuka 21:11:“ Tuleb suuri maavärinaid ning kohati näljahäda ja katku
ning hirmsaid ja suuri tunnustähti taevast.“ Jeesus räägib maavärinatest, näljahädast,
katkudest ja lisab veel suured tunnustähed taevast. Usun, et see on sama ajaperioodi lõpufaasi
osa. Põhimõtteliselt need kõik leiavad aset sel sajandil. Esimest korda ühe sajandi jooksul
peetakse kaks maailmasõda. Varem ei oleks see võimalik olnud, kuna kommunikatsioon ei
olnud piisavalt välja arenenud. Maavärinate arv järjest kasvab. Sel ajaperioodil on eriti palju
haigusepideemiaid. AIDS on äärmiselt levinud. Aafrika on AIDS-i pärast suurtes jamades.
Näljahädad. Arvatavasti 40-50 miljonit inimest sureb igal aastal näljahäda tõttu, peamiselt
Aafrikas, kuid ka paljudes teistes riikides. Lähme edasi Mt 24. peatüki juurde. Salm 8:“ See
kõik on aga sünnitusvalude algus.“ Järgmisena usun, et ta räägib kasvavatest
sünnitusvaludest. Rõhutan sõna „siis“ salmi alguses:“ Siis antakse teid ahistusse ja teid
tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast.“ See on tõesti sünnitusvalu.
Kellest ta räägib? Meist. Usun, et paljud kristlased loevad seda kirjakohta rõõmsalt ja ei saa
aru, et see on hoiatus meile. Kõik rahvad hakkavad vihkama meid. Meie riigis ei pruugi see
veel reaalne olla, aga kõikjal mujal maailmas leiab see juba aset. Eriti suure rahvaarvuga
Hiinas. Mt 24:10:“ Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist.“ Kes
on „paljud“? Kristlased. Mis see tähendab? Nad loobuvad oma usust ja ei suuda pingele vastu
pidada. Selleks, et ennast päästa, reedavad nad oma kaasusklikke. Nõukogude Liidus see
leidis aset, samuti Hiinas. Salm 11:“ Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad
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paljusid.“ Valeprohvetid loovad kultuseid. Meie sajandil on välja ilmunud vähemalt 10 000
erinevat kultust. See statistika on väga usaldusväärne. Salm 12:“Ja kui ülekohus võtab
võimust, jahtub paljude armastus.“ Jällegi mõeldakse kristlaseid. Siin kasutatakse armastuse
kohta sõna „agape“. Need kristlased, kes ei ole vaimselt eraldunud maailmast, kaotavad oma
esimese armastuse. Kui paljud on täheldanud märkimisväärset seadusetuse kasvu? See suur
seadusetuse kultuur ohustab kristlaseid kaotama oma esimese armastuse. Kui me ei ole
eraldatud maailmast. Salm 13:“ Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.“ Kes päästetakse?
See, kes peab vastu lõpuni. Kui oled andnud oma elu Kristusele, oled päästetud. Mida pead
tegema selleks, et jääda päästetuks? Pidama lõpuni vastu. Vaatame veel Luuka 21. peatükki.
Luuka 21:19. Jeesus räägib samast olukorrast:“ Oma vastupidavusega kannatustes te pärite
oma hinge.“ Ütleksin selgemalt, et vastupidamisega hoiate kinni oma hinge päästest. Hind,
mille peate maksma, et jääda päästetuks, on vastupidavus. Kas oled selleks valmis? Vaimsel
tasemel olen. Pean tihti palvetama oma elu üle meie Isa palve viimast osa. Kui ma näen, mis
on tulekul, palun: Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kõigest kurjast. Ütlen: Jumal,
Sina tead, kui palju ma suudan kannatada. Ma ei taha Sind ega oma usku reeta. Ära saada
mind kiusatusse, olukorda, kus ma ei jää püsima. Päästa mind kõigest kurjast. Meil on
mitmeid tunnustähti olnud, umbes 7-8 konkreetset tunnustähte, kuid kõige olulisemat tunnust
pole olnud, see on kirjas Matteuse 24:14. See on üks olulisemaid salme praegu. Mis see
tunnustäht siis on? Matteuse 24:14:“ Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu
ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.“ See on väga konkreetne.
Jeesuselt küsitakse: mis on lõpuaja tunnuseks? Siin Ta vastab: seda Kuningriigi evangeeliumi
kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp. See on
konkreetne vastus konkreetsele küsimusele. Väga oluline meile, sest kelle vastutus on
evangeeliumi kuulutada? Meie. Me ei saa eeldada, et poliitilised juhid või haridustöötajad või
teadlased või sõjaväejuhid seda teevad. Meie peame seda tegema. Rahvaste saatus on meie
käes. Oleme kõige erakordsem rahvas maa peal. Mitte seetõttu, kes me ise oleme, vaid
seetõttu, mida võime teha. Vaatame 2 Peetruse 3:11-12:“ Kui see kõik nõnda laguneb-...,“ see
tähendab tõesti kogu maad, „...missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja
jumalakartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist,..“ Peaksime tegema kahte asja:
ootama ja kiirendama seda. Kui saame seda kiirendada, siis saame ka aeglustada. Kuidas me
seda kiirendame? Kuulutades Kuningriigi head sõnumit kõigile rahvastele. Kui me seda ei tee,
kuigi saaksime, siis me aeglustame Issanda tulekut. Kui aga arvestada maailma kannatusi kuni
Issand tuleb, siis on see kardetav vastutus, mille kogudus enda peale võtab- seda kannatust
pikendada. Kui saaksin sulle ühe asja meelde jätta, siis see oleks see tõde: see, mis tegelikult
Issanda tulekut kiirendab, on Kuningriigi evangeeliumi kuulutamine kõigile. Sest kui Ta
lahkus, ütles Ta oma jüngritele: minge kõige maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu
loodule, tehke jüngriteks kõik rahvad. Ta ei tule tagasi enne, kui oleme seda teinud. Veetnud 5
ja pool aastat Briti armees, tean, et sõjaväes käsk on käsk. Esimese asjana öeldakse: käskude
mitteteadmine pole vabanduseks neid mitte täita. Ütlen sedasama ka teile. Seejärel öeldi: kui
käsk on ülaltpoolt antud, siis peab seda täitma nii kaua, kuni keegi ülaltpoolt selle tühistab.
Jeesusel on meelevald, Tema andis need käsud. Ta pole neid kunagi tühistanud- need on
endiselt jõus. Ta ei tule tagasi koguduse järele, kes ei suuda Ta käske täita. Vaatame Matteuse
24. Väga huvitav- peale salmi 14 toimub täielik vaatenurga muutus. Salmis 14 vaadatakse
kõiki rahvaid, kogu maad. Salmis 15 vaadatakse väga väikest maalapikest maa peal- Juudat,
mis on tänapäeval põhimõtteliselt Iisraeli riik. Iisrael on natuke suurem. Juhtumisi, andke
mulle andeks, aga Piibel ei kutsu seda Läänekaldaks. Juudid ka mitte- nemad kutsuvad seda
ka tänapäeval Juudaks. Matteuse 24:15:“ Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist,
millest prohvet Taaniel on rääkinud, lugeja mõtelgu sellele, siis need, kes on Juudamaal,
põgenegu mägedesse. Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma ja kes on
põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube! Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile,
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kes imetavad neil päevil! Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega
hingamispäeval.“ Kui seal räägitakse pühakojas seisvast hävituse koletisest, pean ütlema, et
ma ei tea täpselt, mis see on. Usun, et kontekstiga arvestades peaks see pühakoda olema
templiala Jeruusalemmas. Mis tahes see hävituse koletis on, kaldun arvama, et see on mingi
ebajumalalaadne märk templilähedasel alal, mis kuulutab, et antikristust peab kummardama.
Sealt jõuame aega, mil antikristus end jumalaks kuulutab ja nõuab juutide ülistust. Nad
seisavad siis silmitsi kriisiolukorraga, sest ükski juut ei põlvita vabatahtlikult ühegi inimese
ette. Teatud mõttes seisavad nad silmitsi küsimusega: kas antikristus on Messias või on Jeesus
Messias? Arvan, et Jumal seab nad meelega silmitsi selle valikuga. Jeesus ütleb: mis tahes see
märk on, kui see ilmub, peate koheselt reageerima. Selle pakilisus on hirmutav. Ta ütleb:“
Need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.“ Pole päris selge, mis mägedesse, kuid arvan,
et Negevis, see on mu isiklik arvamus. „Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi
võtma.“ Sealkandis on majadel tasapinnalised katused ja välistrepid, mis viivad katusele.
Jeesus ütleb: kui oled katusel ja kuuled sellest, siis mine otse trepist alla ja ära. Ära mine
majja midagi võtma. See näitab selle pakilisust. „Kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma
oma kuube!“ Töötad põllul, jätsid mantli kuskile, ära mine seda tooma, sul pole aega, pead
kohe lahkuma. Selle ütluse pakilisust pole võimalik liialt rõhutada. „Aga häda neile, kes on
lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil!“ Teisisõnu, see saab olema väga raske aeg, eriti
just rasedatele ja imetavatele naistele. Siis ütleb Ta midagi üliolulist:“ Aga palvetage, et teie
põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.“ Kõigepealt, miks poleks hea põgeneda
hingamispäeval? Olin Palestiinas, enne kui sellest sai Iisrael, Briti mandaadi all. Sel ajal
poleks mingit vahet olnud, kas oleksid sabati ajal põgenenud või mitte. Kuid juudi riigi
rajamisest alates nõuavad religioossed juudid sabati pidamist ja enamik ühistranspordist
seisab siis. Igasuguse suurema hulga inimeste liikumine sel päeval paistaks silma. Kas
mõistate, millele see viitab? See eeldab, et Juudas on selleks hetkeks jälle rajatud Iisraeli riik,
muidu poleks prohveteeringul mingit tähtsust. Jeesus ennustas väga selgelt Iisraeli riigi
taastamist. See on üks näide. Veel midagi- Ta ütleb neile, kuidas palvetada. „Palvetage, et teie
põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.“ Väga oluline: prohveteering ütleb ette,
mida võime palvetada. Oleks rumal palvetada, et me ei peaks põgenema, sest Jeesus ütles, et
peame põgenema. Võime palvetada, et see ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Kui näete
kriisi saabumas, ja on talv, siis öelge: kallis Issand, palun pea seda kinni kuni on parem ilm.
Või kui näete häda tulemas reede pärastlõunal, sabati alguses, siis öelge: pea seda kinni
pühapäevani. Püüan rõhutada, et kui me prohveteeringuid ei tunne, võime paluda palju
rumalaid palveid. Oleks rumal paluda, et miski ei juhtuks, mille kohta Jeesus ütles, et see
juhtub. Usun, et paljud kristlased paluvad asju, mis ei juhtu iial, sest Jeesus ütles, et need ei
juhtu või vastupidi. See on ajaraiskamine. Sinu palved peavad olema Jumala avaldatud
eesmärkide piires. Edasi: Matteuse 24:21:“ Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud
maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei
kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.“ Sel ajal saab
olema kõige suurema vaeva ja kannatuste aeg, mis on iial inimajaloos olnud. Mitte midagi
taolist pole iial varem toimunud. Kui mõtled holokaustile 1939. aastal ja hiljem ja teadvustad,
et 6 miljonit juuti hukkus kõige õudsamal viisil ja see aeg saab sellest hullem olema, ütleksin,
et peame sellele tähelepanu pöörama. Nii paljud kristlased on nagu inimesed Inglismaal II
maailmasõja ajal- 3 päeva enne lõpulahingu algust ja nad isegi ei teadnud, et sõda oli käimas.
Nii palju me kristlusest on niivõrd kerglane, ebaoluline reaalse elu suhtes. Üks peamine
põhjus selleks on piibellike ettekuulutuste mitteteadmine. Ma pole paanikatekitaja ega
pessimist, olen optimist. Usun, et Jumal valitseb ja parim saab sündima. Kuid oleks rumal
mitte meeles pidada, et tuleb raske aeg. Kui Jeesus seda juba ütleb, siis tuleb raske aeg. Jeesus
ütles, et olukord on nii kohutav, et elu maa peal on ohus. Statistiliselt on hetkel maa peal
piisavalt tuumarelvi, et hävitada elu 250 korda. Mõned aastad tagasi inimesed irvitasid selle
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üle ja ütlesid: mis küll saaks juhtuda, mis ohustaks kogu elu maa peal. Nüüd pole enam
midagi pilgata. Ma ei ütle, et tuleb tuumasõda, lihtsalt ütlen, et vähemalt pole see enam
teaduslikult võimatu, vaid enamus teadlasi arvab, et see on tõenäoline. Teadlased on
tõenäoliselt kõige enam valvel, kristlased magavad. Isiklikult arvan ja võid minuga mitte
nõustuda, saada ikka taevasse, usun, et see viletsus tuleb kahes osas. Esimene osa puudutab
Iisraeli, siin öeldakse nii, kuid see ei lõpe seal. Vaatame kahte asja Iisraeli kohta: Jeremija
30:3 alates. See on väga selge ettekuulutus Iisraeli taastamise kohta oma maale. On vaid kaks
varianti: kas usud seda või mitte, kuid seda pole võimalik tühjaks teha. Jr 30:3:“ Sest vaata,
päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva vangipõlve, ütleb
Issand, ja ma toon nad tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile, ja nad pärivad selle.“
Kui tead Piiblist isegi natuke, tead, mis maa see on, mille Issand nende vanematele andis. On
vaid üks maa- Kaananimaa või Püha maa või Iisrael. Jumal ütleb: toon oma rahva tagasi sinna
ja nad omandavad selle maa sõltumata sellest, mis ÜRO ütleb. Jr 30:4, see viitab Iisraeli
tagasitulekule:“ Ja need sõnad, mis Issand rääkis Iisraeli ja Juuda kohta, sest nõnda ütleb
Issand:“Me oleme kuulnud hirmukisa; on kartus, aga mitte rahu.“ Kas tundub rahulik?
„Küsige ometi ja vaadake: kas meesterahvas sünnitab? Mispärast ma näen iga meest käed
puusas nagu sünnitajal naisel ja mispärast on kõik näod muutunud kahvatuks?“ Siin on
sünnitusvalud. See on nii kohutav, et mehed käituvad kui sünnitajad naised. Salm 7:“ Häda!
Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole.“ Nagu Jeesuski ütles- midagi sellesarnast pole. „See
on Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest.“ Ära seda osa unusta! Kui Jeesus Mt 24
räägib, usun, et Ta räägib Jaakobi ahastuse ajast. Taanieli 12:1 alates ütleb sama aja kohta:“ Ja
sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest.“ Seda öeldakse
Taanielile, nii et kes on ta rahva lapsed? Juudi rahvas- Iisrael. Pange tähele, Miikael on
peaingel, kes valvab Iisraeli üle. Nii et kui Miikael on esiplaanil, siis on keskmes Iisrael, sest
see on tema vastutus. Ilmutuse 12, kus Miikael on peamine osaline, näitab, et Iisrael on asjade
keskmes. „Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on
kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale, sel ajal päästetakse su rahvas, kõik,
keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus,
ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks.“ See on esimene
ülestõusmine. „Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad
paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.“ Nii et keset pimedust on Jumala rahval
võimalik särada kui tähed. 1 Moosese 15:5, mil Jumal tahtis Aabrahamile näidata, millised ta
järglased saavad olema, viis Ta Aabrahami öösel välja, näitas tähti taevas ja ütles: nii saab
olema su sugu. Jumal andis selle ilmutuse mulle aastaid tagasi: kui päike ja kuu ja teised
valgused säravad, ei panda tähti tähele, kui aga kõik muud valgused kustuvad, paistavad tähed
kõige eredamalt. Paulus ütleb: meie oleme usu läbi Jeesusesse Aabrahami järeltulijad. Kui
kõik muud valgused on kustunud ja maailm on pimeduses, ootab Jumal, et paistaksime
eredamalt kui iial varem. Vaatame veel midagi. Vaatame Roomlastele 2:9-10:“ Ahistus ja
kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja, juudile esmalt ja siis kreeklasele, aga kirkus,
au ja rahu igaühele, kes teeb head, juudile esmalt ja siis kreeklasele.“ Nii et Jumala
kohtumõistmises ja õnnistustes on jumalik kord: juudile esmalt, siis mittejuudile. Kui viletsus
tuleb Iisraeli peale, on see eelmäng ülemaailmsele viletsusele. Oluline ka tänapäeval meeles
pidada. Probleemid, mis Iisraeli tabavad ja neid on arvukalt, tabavad tõenäoliselt peagi ka
ülejäänud maailma. Ära istu ja ütle, et see ei puuduta meid, sest see võib puudutada meid
enam kui arvata oskad. Terrorism oli algselt suunatud Iisraeli vastu, nüüd on see
ülemaailmne. Kuigi viletsus algab Iisraelis, levib see üle maailma. Ilmutuse 7:9-10 viitab
sellele. See on osa Johannese nägemusest:“ Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda
ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest
seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure
häälega:“ Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, ja Tallel!“ Siis üks vanematest ütles
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Johannesele:“ Need seal valgetes rüüdes- kes nad on ja kust nad tulid?“ Ma vastasin talle:“
Mu isand, sina tead.“ Ning tema ütles mulle:“ Need on need, kes tulevad suurest viletsusest
ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres.“ See on suur viletsus, see on
nüüd ülemaailmne, kõik rahvad, rahvused, suguharud ja keeled, täpselt nagu Jeesus ette
kuulutas. Peame kiiresti jätkama. Matteuse 24:23-26 on veel üks hoiatus eksituse vastu:“ Kui
siis keegi ütleb teile:“ Ennäe, Kristus on siin!“ või „Ennäe, seal!“, ärge uskuge, sest tõuseb
valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik,
eksitada ka valituid.“ Me ei saa uskuda, et keegi on tõeline prohvet ainult ta imede tõttu, on ka
saatanlikke imesid. Jeesus jätkab:“ Vaata, mina olen seda teile ette ütelnud. Kui teile siis
öeldakse:“Ennäe, ta on kõrbes!“, ärge siis minge välja;“Ennäe, ta on kambrites!“, ärge siis
uskuge!“ Miks? Sest kui Ta tuleb, on see nähtav kogu maailmas, nagu välk. Siin ei jää midagi
salajasse. Ettevalmistus on salajane, ilmnemine on väga avalik. Mt 24:27:“ Sest otsekui välk
sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on Inimese Poja tulemine.“ See on nagu välk. See
valgub üle kogu maa ühe hetkega. Ei pea minema kuskile salajasse kohta, et Teda leida. Kas
teate, et Jehoova tunnistajad õpetavad, et Jeesus on juba tagasi tulnud ja Ta on kuskil New
Yorgis mingi hoone 20. korrusel. See on tüüpiline näide eksitusest. Salm 28:“ Kus iganes on
korjus, sinna kogunevas raisakotkad.“ Kes on raisakotkaid näinud? Siin maal ei pruugi palju
näha. Lähis-Idas, eriti Egiptuses näed neid linde õhus tiirutamas, nad tulevad aina
madalamale. Mida see näitab? Et miski seal maa peal on suremas. Jeesus ütles: kui näed
raisakotkaid kuskile kogunemas, siis tead, et miski on suremas. Tahan öelda, et see teatud
koht on Iisrael ja pean ütlema, et seal on juba kõik raisakotkad kohal. Igasugune kõrvalekalle,
eksitus ja antikristlik jõud on esindatud sellel väiksel maal. Peame kiiresti jätkama. Salm 29,
pane tähele esimest sõna:“Aga kohe...“ „Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb
päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis
saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad
näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega.“ Tahan välja tuua
sõna „kohe“. Kohe pärast mida? Viletsust. Mis siis juhtub? Tunnustähed, mis eelnevad
vahetult Jeesuse tulekule, sünnivad, ja siis näevad kõik rahvad Teda aus ja väes tulemas. Mis
on viimane peamine tingimus maa peal enne Jeesuse tulekut? Viletsus. Raisakotkad. Mõned
teist mõistavad, miks nii ütlen, mõned mitte. Kui kogudus vastutab maa seisukorra eest
vahetult enne Jeesuse tulekut, siis vastutab kogudus ka viletsuse eest. Ma ei tahaks isiklikult
sellist vastutust aktsepteerida. Teisisõnu, ma ei usu, et kogudusele jääb viimane sõna maa
olukorra suhtes enne Jeesuse tagasitulekut. Usun, et paljud kurjad jõud tulevad sisse ja
kehtestavad end. Me ei pea Jeesuse Kristuse kogudusena aktsepteerima vastutust asjade käigu
üle vahetult enne Jeesuse tagasitulekut. Kas mõistate seda? Liigub ringi õpetus, et kogudus
võidab maailma ja annab selle Jeesusele. Vastavalt sellele anname selle Talle viletsuse
olukorras. Ma ei tahaks selle eest vastutada. Püüan seda viisakalt öelda, kuid selline õpetus
pärineb Piibli prohveteeringute tahtlikust eiramisest. See on väga ohtlik. Mäletate eelmise
sõnumi pealkirja? „Ignoreeri omal vastutusel“. See pole miski, mille üle vaielda või millega
mängida, see on elu ja surma küsimus. Me vajame seda valgust pimedas kohas. Meil on veel
mõned minutid. Luuka 21, siit leiame vastuse küsimusele: millal hävitatakse tempel? See oli
esimene küsimus, me pole vastust veel vaadanud. Luuka 21:20 alates:“ Aga kui te näete
Jeruusalemma sõjalaagreist piiratuna, siis mõistke, et selle laastamine on lähedal.“ Selle
tunnuseks on, et Jeruusalemm on sõjaväega ümber piiratud. See läks ajalooliselt täpselt täide
70. aastal pKr, kui Rooma väed piirasid ümber Jeruusalemma. „Kuid Jeesus ütles neile, kes
uskusid:“ Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele, ja need, kes on linnas, mingu
välja, ja kes on maal, ärgu tulgu linna.“ Ta hoiatas oma uskuvaid järgijaid: kui näete
Jeruusalemma ümberpiiratuna, põgenege! Ajalooliselt läks see täide: Rooma väed piirasid
Jeruusalemma ümber, siis poliitilistel põhjustel andsid aga hetkeks järele. Juudid, kes uskusid
Jeesust kui prohvetit, põgenesid linnast ja läksid paika üle Jordani ning pääsesid. Rooma väed
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piirasid linna uuesti ümber ja ei vabastanud enne, kui kogu linn oli hävitatud ja 2 miljonit
juuti tapetud. Prohvetit tasub kuulata. Usun, et täpselt samad põhimõtted kehtivad täna: peame
seda prohvetit kuulama. Vaatame edasi. Salm 22:“ Sest need on kättemaksupäevad, et kõik
läheks täide, mis on kirjutatud.“ Kus kirjutatud? Piiblis. Peamiselt prohvet Moosese poolt.
„Häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil, sest suur kitsikus tuleb maa
peale ja viha selle rahva vastu.“ Juudi rahva vastu. „Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad
viiakse vangi kõigi rahvaste sekka...“ Täide läinud! 2 miljonit tapeti, miljon müüdi Rooma
orjaturul. See pole veel loo lõpp. Salmi 24 viimane väike osa:“ Ja Jeruusalemm jääb
paganatele tallata, kuni paganate ajad saavad täis.“ Mis järgmisena juhtub? Loeme edasi.
Issanda nähtav tagasitulemine aus. Kui Jeruusalemm vabastatakse paganarahvaste valitsuse
alt ja antakse tagasi Juudi valitsuse alla, toimub järgmisena Issanda tagasitulek.
Ülistus.
Selle teema tutvustuseks vaataksin kirjakohta 3 Moosese 2:1-11. Pean ütlema midagi selle
kohta, mida teoloogid „võrdpildiks“ kutsuvad. Seda sõna kasutatakse tihti Piibli õpetajate
hulgas. Võrdpilt on miski Vanas Testamendis, mis on lihtne, praktiline ja tavaliselt
materiaalne. Kuid see viitab millelegi Uues Testamendis, mis on vaimne. 3 Moosese raamatus
räägitakse siin materiaalsetest asjadest, kuid tegelikult viitab see vaimumaailmale, täpsemalt
ülistusele. Ma ei loe kõiki 11 salmi, valin mõned neist. 3 Moosese 2:1:“ Kui keegi tahab tuua
Issandale roaohvrianni, siis olgu ta ohvriand peenest jahust; ta valagu selle peale õli ja pangu
peale viirukit.“ Roaohver oli jahu, mis pidi olema jahvatatud väga peeneks. See on võrdpilt
meie ohvrist, me elust Jumalale. Jumal tahab, et me elud oleksid „väga peeneks jahvatatud“.
Ta tahab, et kõik oleks nii, et Tema saab tegutseda, ilma, et miski seisaks vastu Tema tahtele.
Kui oma elud sel viisil roaohvrina Talle anname, peame tegema kahte asja: peame sellele õli
valama ja viirukit peale panema. Läbi kogu Piibli on õli pea eranditult pilt Pühast Vaimust.
Nii et me ei saa midagi Jumalale ohverdada, kui Püha Vaim meid selleks võimeliseks ei tee.
Viiruk on aromaatne vaik, mis eritub puudelt. Looduslikult on see värvi poolest tavaliselt
valkjas ja sel pole mingeid meeldivaid omadusi. Kui seda aga põletada, eritub sellest imeilus,
väga eriomane aroom. See aroom on võrdpilt ülistusest. Enamus Piibli kohtades, kus esineb
sõna, mis kirjeldab viirukit, lõhna või aroomi, viitab see ülistusele. Kui anname end Issandale,
peame seda tegema Püha Vaimu läbi ja ülistusega. Õli ja viirukiga juhtuvad aga erinevad
asjad. Salm 2:“ Ning viigu see (roaohver) preestritele, Aaroni poegadele; ja preester võtku
sellest peotäis, peenest jahust ja õlist, ja kõik viiruk, ja preester süüdaku see altaril põlema kui
meenutusohver, kui healõhnaline tuleohver Issandale!“ Peab olema preester, kes ohvri toob ja
ta võtab vaid väikese osa jahust ja õlist ja viskab ohvritulle, kuid- ja see on väga oluline- ta
võtab kogu viiruki. See on õppetund, mida karismaatilisel liikumisel oleks hädasti vaja
õppida. Ülistus läheb ainult Issandale, oleks patt tuua ülistust- ohverdada viirukit kellelegi
teisele peale Issanda. Viimaste aastakümnete jooksul oleme näinud mitmeid silmapaistvaid ja
tuntuid karismaatilisi juhte suure hooga langemas. Usun, et üheks peamiseks põhjuseks on
olnud see, et nad on vahel lubanud oma järgijatel võtta natuke viirukit ja anda see jutlustajale.
Jutlustajana tahan öelda: ma ei taha iialgi viirukit. Vahel inimesed tulevad meelitavate
sõnadega, olen tänulik selle eest, kuid pea meeles, ülistus kuulub vaid ühele isikule- Jumalale.
Kui aga ülistame jutlustajat, teeme temast enda jumala ja see on kohutav asi. 3 Moosese
2:11:“ Ühtegi roaohvrit, mille toote Issandale, ärge valmistage hapnenust, sest haputaignat ja
mett ei tohi te iialgi süüdata põlema Issandale tuleohvriks!“ Need on täiendavad juhised. Ei
tohi ohverdada haputaignat. 1 Korintlastele 5:7-8 räägib Paulus meie paasapühade
tähistamisest, st Jeesusest Kristusest siiruse ja tõe hapnemata leivaga. Kui hoidud
haputaignast, tähendab, et ohverdad siirust ja tõde. Pea meeles, et on väga ohtlik teha mingi
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pühendus Jumalale palves või ülistuses, mida sa ei täida. Sest Koguja raamat ütleb, et on
ingel, kes paneb kõik kirja ja ühel päeval pead Jumalale aru andma selle kohta, mida see ingel
on kirja pannud. Koguja ütleb: ära ütle, et see oli viga. Siis on hilja seda tagasi võtta, pead
olema siiras. Keegi ütles, et on sama palju patt valet laulda kui valet rääkida. Olen sellele tihti
mõelnud, kui laulame seda ilusat laulu: kõik ma annan Jeesusele. Küsin endalt: huvitav,
paljud seda päriselt teevad? Pea meeles, haputaignat ei tohi olla ega ka mitte mett. Mesi on
magus ja maitsev, kuid kui seda põletada, on see kleepuv soga. Seega ära ohverda mett- ei
mingeid ilusaid sõnu. Ära ütle Jumalale midagi, mida sa hiljem ei täida, sest see ei lähe
arvesse. 3 Moosese 2:13:“ Ja kõik oma roaohvriannid soola soolaga, ärgu puudugu su
roaohvrites su Jumala osadusesool; ohverda soola kõigis oma ohvriandides!“ See salm
selgitab soola tähtsust, see näitab lepingulist suhet. Kui me Jumalale ohvreid toome, nõuab
Ta, et see põhineks me lepingusuhtel Temaga. Võtmesõna lepingu jaoks on pühendumine.
Jumal võtab vastu vaid ohvrid, mis tulevad pühendunud südamest ja pühendunud elust. Elust,
mis on lepingusuhtes Jumalaga Jeesuse ohvri läbi ristil. Iga ohvri peab tooma oliiviõli ja
viirukiga. Oliiviõli esindab Püha Vaimu, me ei saa ilma Püha Vaimuta midagi Jumalale
meelepäraselt ohverdada. Väike osa roaohvrist ja õlist pannakse tulle, kuid samas kogu viiruk
läheb tulle. Ära kunagi ülista kedagi teist kui tõelist ja elavat Jumalat. Hapnemata taigen
tähendab siirast ja tõepärast. Ära ütle Jumalale midagi, mida sa tegelikult ei mõtle. Siis
öeldakse: sool. See tähendab palvetada Jumalaga sõlmitud lepingusuhte alusel. Sest Jumal
liidab inimesi püsivalt ainult lepingu alusel. Piiblis pole ühtki näidet, et Jumal astuks
püsivasse suhtesse ühegi inimese, grupi või rahvaga ilma lepinguta. Meil on püsiv suhe
Jumalaga ainult lepingu põhjal, mis Jumal on meiega teinud ja meie Temaga Jeesuse Kristuse
vere läbi. Järgmisena tahan rääkida millestki, mille avastasin. Mul on olnud eesõigus lugeda
Piiblit- Vana Testamenti heebrea keeles, Uut Testamenti kreeka keeles ja otsustasin mõnda
aega tagasi uurida kõiki sõnu, mis kirjeldavad ülistust nii heebrea kui kreeka keeles. Tegin
avastuse, mis oli minu jaoks üllatav, sest see muutis kogu mu arusaama ülistusest. Avastasin,
et kõik sõnad, mis ülistust kirjeldavad, kirjeldavad eranditult kehaasendit. Iga sõna kirjeldab
kehaasendit. Toon mõned näited. Alustame peast ja liigume allapoole. 1 Moosese 24:26,
Aabrahami sulane saadeti Mesopotaamiasse, et leida naine Aabrahami pojale Iisakule. Ta ei
teadnud, kuhu ta läheb ja keda kohtab, kuid tema teadmata juhatas Issand ta Aabrahami venna
pere juurde, mis oli tol ajal tavapärane viis abikaasa leidmiseks. Kui ta mõistis, et Raahel,
keda ta kohtas, oli Aabrahami vennatütar, öeldakse siin:“ Siis mees kummardas (pea-ing) ja
heitis Issanda ette.“ Üks konkreetne ülistusviis- kummardada oma pea. 2 Moosese 4:31 on
seik, kus Mooses ja Aaron kõrbest tagasi tulid ja ütlesid Iisraeli lastele Egiptuse orjapõlves, et
Jumal oli alla tulnud ja tõotanud neid orjusest vabastada. Nad tõid selle sõnumi vanematele.
Kuidas vanemad reageerisid? 2 Moosese 4:31:“ Ja rahvas uskus; kui nad kuulsid, et Issand oli
tundnud muret Iisraeli laste pärast ja et ta oli näinud nende viletsust, siis nad kummardasid ja
heitsid silmili maha.“ (kummardasid pea ja ülistasid-ing). On väga vähe olukordi, kus ei saaks
pead kummardada, mõnes olukorras on mõned teised asendid keerulisemad. Näiteks, kui me
Ruthiga restoranis sööme, siis me pea alati ütleme oma kuulsa palve, mis on päris pikk, ma ei
hakka seda siin lugema. Me ei saaks väga lihtsalt mõnda ebatavalisemat asendit rakendada,
kuid saame alati oma pea kummardada. Seda saab peaaegu igal pool teha. Pea seda meeles,
järgmine kord, kui restoranis sööd. Eeldatavasti teed söögipalve, siis ära hoia oma pead püsti,
langeta see. See muudab kogu su suhet Jumalaga. Väga lihtne tegu, kuid vägagi
märkimisväärne. Mõned näited Taavetilt, kes oli suur ülistaja. Taavet annab meile kaks
erinevat asendit kätele, mis esindavad ülistust. Psalm 63, väga tuntud psalm, sest see on ka
laul. Taavet alustab ilusate sõnadega:“ Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara, Sinu
järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett.“ Ta
oli Juuda kõrbes, kui ta seda palus. Salm 4:“ Sest sinu heldus on parem kui elu; mu huuled
ülistavad sind. Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja; sinu nimel ma tõstan üles oma
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pihud.“ Käte tõstmine Issanda nimel on ülistusviis, mida Piiblis tihti mainitakse. Enamus
kirikutes võid oma käe tõsta, mõnedes võib-olla arvatakse, et see on natuke imelik, aga võibolla võid aidata neil mõista. Psalm 141:2 kirjeldab Taavet teist käte asendit. Ta ütleb:“ Olgu
mu palve suitsutusohvriks su palge ees...“ Millele suitsutusohver viitab? Ülistusele. „...ja mu
käte tõstmine olgu õhtuseks roaohvriks!“ Templis pidi iga päev toodama hommikune ja
õhtune ohver. Taavet ütleb: võta vastu mu käte tõstmine kui päeva lõpu ohver. Ps 143:6
kirjeldab Taavet veel üht käte asendit:“ Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing
himustab su järele nagu janunev maa.“ Jällegi mainitakse siin, kuidas hing igatseb Jumala
järele. Usun, et need kaks käteasendit on tähenduselt erinevad. Kui tõstad oma käed, siis
teadvustad Jumala suurust, Ta suveräänsust. Kui oma käed laiali laotad, oled valmis vastu
võtma. Eelmisel aastal olime Ruthiga Hollandis ja neil oli seal fantastiline ülistus. Ruth laotas
oma käed laiali ülistuse ajal ja ütles siis mulle: mu käed muutuvad nii raskeks, ma ei jaksa
neid üleval hoida. Heebreakeelne sõna „au“ kohta on sama mis „raskuse“ kohta. Nii et ütlesin:
Jumal paneb oma au su kätesse. Tahan, et näete, kui reaalselt Jumal me ihuga tegeleb. Me
pole kehatud vaimud, kes ringi hõljuvad. Oleme inimesed, kes elavad väga reaalsetes,
füüsilistes kehades. Ja Jumal tahab täielikku kontrolli me ihude üle ülistuses. Kõik võib-olla ei
tea, kes on autor, kuid on üks väga kuulus maal, arvan, et kõige tuntum kunstiteos, mis
väljendab palvet- Albrecht Düreri „Palvetavad käed“ (Betende Hände). Kas pole
tähelepanuväärne, et ta ei kujutanud suud ega isegi mitte nägu, vaid käed olid need, mis
esindasid palvet ja ülistust. Üks teine inimene, kes oma käed laiali laotas, oli kuningas
Saalomon, kui ta templit pühitses, mille oli ehitanud. 2 Ajaraamat 6:12-13. Saalomon aga läks
natuke kaugemale, lisaks käte laiali laotamisele läks ta veel edasi:“ Siis ta astus Issanda altari
ette kogu Iisraeli koguduse juuresolekul ja sirutas oma käed välja. Saalomon oli valmistanud
vasklava, viis küünart pika, viis küünart laia ja kolm küünart kõrge, ja oli selle pannud keset
õue. Ja ta astus selle peale, heitis põlvili kogu Iisraeli koguduse nähes, sirutas oma käed taeva
poole.“ Ta ainult ei sirutanud välja oma käsi, vaid laskus ka põlvili. Kasvasin üles anglikaani
kirikus, kõik mulle seal ei meeldinud, kuid on kaks asja, mis mulle seal meeldib. Esiteks nad
loevad alati Piiblit. Kui ma päästetud sain, olin tõesti pagan, kuid inimesed, kellega koos olinnelipühilased, küsisid: kuidas sa nii palju Piiblit tunned? Ütlesin, et see kõik meenub mulle,
kirjakohad, mida lapsena kirikus kuulsin, tulid kõik meelde. Nii et ärge alahinnake Piibli
lugemise tähtsust. Teine asi, mida nad varem tegid, on põlvitamine. Olin hästi kasvatatudteadsin, millal põlvitada, millal mitte. Mulle see küll alati ei meeldinud. Tol ajal olid neil
väikesed pingid väikeste padjakestega, millele said põlved toetada, see tegi asja mugavamaks.
Kuid pean ütlema, ärge põlake kõike, mida nn liturgilised kirikud teevad, sest palju sellest on
õigem, mida nelipühilased ja karismaatikud teevad, kellelgi pole kõiki vastuseid. Efeslastele
3:14, Paulus ütles:“ Sellepärast ma põlvitan Isa ees...“ Kui Paulus palvetas ja ülistas, üks asi,
mida ta tavapäraselt tegi, oli põlvitamine. Põlvitamine on täieliku alistumise märk ja see on
väga tähtis. Sest näen paljusid kristlasi, kes pole Jumalale täielikult alistunud. Üks võtmesõnu,
mida me peame kõik jälle tänapäeval õppima, on suveräänsus. See peaaegu enam ei kuulugi
paljude kristlaste sõnavarasse. Kuid see on tõsiasi Jumala kohta- Ta on täiesti suveräänne.
Iseloomustan seda järgmiselt: Ta teeb, mida tahab, millal tahab ja kuidas tahab ega küsi
kellegi nõusolekut. Mida kiiremini sellele pihta saad ja oma põlved maha paned, seda lihtsam
on sul elada edukat kristlikku elu. Jumal teeb me elus asju, mida me ei arva, et Ta tegema
peaks. Põlvitamine- see on ülistusviis. Mis veelgi, kunagi tulevikus teevad seda kõik. Nii et
parem jõua teistest ette ja tee seda kohe. Jesaja 45:23, Issand räägib:“ Ma olen iseeneses
vandunud...Minu ees peab nõtkuma iga põlv, kõik keeled peavad andma mulle vande.“ Ühel
hetkel nõuab Jumal, et Tema suveräänsust teadvustaksid kõik elavad olendid universumis, kel
on põlved. See tähendab ka rohutirtse ja kõiksugu asju. Iga põlv nõtkub. Ja jällegi Filiplastele
2 ütleb Paulus, et põlvitame just Jeesuse ette, mitte ainult Jumala Isa ette. Rääkides Jeesuse
ülendamisest Filiplastele 2:9-10:“ Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja
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annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime ja et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv...“ Ühel
päeval pead nagunii seda tegema, parem juba tee seda vabatahtlikult praegu. See on samuti
ülistuse tegu. On veel üks tegevus kätega, mida me ei vaadanud. Usun, et seda võib ka
ülistuseks nimetada. Vahel on piiri ülistuse ja kiituse vahel raske eristada. Ja ma ei ürita
mingit lõplikku definitsiooni välja pakkuda. Arvan, et kiitus ja ülistus kattuvad tihti. Kas
läheme kiituse kaudu ülistusse või ülistusest tagasi kiitusesse. Siin on veel üks tegevus, mis
mulle väga meeldib. Psalm 47:2:“ Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa
häälega!“ Seega kui käsi plaksutame, siis ülistame Jumalat. Ülistus ei ole mingi range
kehaasend, milles sa istud, see on kogu keha tegevus. Siin öeldakse ka: hõisake Jumalale
rõõmsa häälega! Paljud kristlased mõtlevad, et hõiskamine tähendab kõvasti laulma. Ei
tähenda, üldsegi mitte. See tähendab hõisata. Mulle see meeldib, sest mina laulda ei oska,
kuid hõisata ma oskan. Nüüd vaatame ülistusviisi, mida Piiblis kõige enam mainitakse- silmili
Jumala ette langemine. Kui seda teed, siis on sellel ka tähendus. Langenud inimkonna
peamine probleem on tahe olla Jumalast sõltumatu. See sai alguse Aadama ja Eevaga. Nad
tahtsid saada targaks, et nad ei peaks Jumalast sõltuma. Kui nad tarkuse said, leidsid nad
esimese asjana, et olid alasti. Kuid sellega sünnid iga Aadama järeltulija- see kaasasündinud
tahe olla Jumalast sõltumatu. Seda kutsutakse „vanaks inimeseks“, „vanaks Aadamaks“ ja
Jumalal on vaid üks ravim vana Aadama vastu. Teate, mis see on? Ta ei saada teda kirikusse
ega pühapäevakooli, ei õpeta talle kuldreeglit ega sunni liituma heategevusorganisatsiooniga.
Ta lahendus on hukkamine. Hea uudis on aga, et hukkamine toimus pea 2000 aastat tagasi.
Kui Jeesus suri ristil- meie vana vana inimene löödi koos Temaga risti. Arvan, et jõuan
rääkida loo, mis minuga aastaid tagasi juhtus. 1950-ndatel, kui olin väga väikse koguduse
pastoriks Londoni südames, käisime kolm korda iga nädal väljas ja pidasime
vabaõhuteenistusi. Tal ajal polnud aga inimestel kuhugi minna, televiisorit polnud, kino jaoks
polnud raha, nii et meil oli seal sadu inimesi. Jutlustasin seal kolm korda igal nädalal. Enamus
me kogudusest koosnes inimestest, kes tulid Issanda juurde neil tänavakoosolekutel. Ühel
õhtul nägin unenägu ja unes vaatasin ma taolist tänavakoosolekut nagu meil oli, kus inimesed
seisid ringis ja keskel keegi jutlustas. Mõtlesin endamisi, et ta jutt on päris hea, aga mulle ei
meeldi, milline ta välja näeb. Tal oleks nagu küür seljas ja üks jalg oli teisest lühem. Ta oli
üldse kuidagi kentsakas. Mõtlesin, et see oli kuidagi kummaline. Umbes nädal hiljem nägin
täpselt sama und. Mõtlesin, et Jumal üritab mulle midagi öelda. Ütlesin Issandale:“ See mees
seal ringi keskel- ta jutt on enam-vähem, aga ta ei näinud eriti hea välja. Kes see mees oli?“
Jumal vastas, nagu Naatan Taavetile:“ Sina oled see mees. Ta ütles:“ Su jutlusel pole viga,
aga su loomuses on asju, mida ma heaks ei kiida.“ Oli just ülestõusmispühade aeg ja kui ringi
kõndisin, nägin oma meeltes pilti kolmest ristist Kolgata mäel. Keskmine rist oli teistest
kõrgem. Püha Vaimul on huumorimeel, Ta küsis:“ Kellele see keskmine rist tehti? Kuid mõtle
enne, kui vastad?“ Mõtlesin ja ütlesin:“ Barabasele.“ Ta oli päri. Kuid Ta ütles:“ Jeesus võttis
Barabase koha.“ Tihti me ei mõtle sellele, et rist tehti tegelikult kellelegi teisele. Siis ütles
Püha Vaim:“ Aga arvasin, et Jeesus võttis sinu koha.“ Vastasin:“Jah.“ Püha Vaim:“ Siis oled
sina Barabas.“ See tuli ilmutusena. Nägin, et mina olin see kurjategija, kelle jaoks rist tehti.
See sobis mulle täpselt. See oli mu vana loomus, vana Aadam. Siis mõistsin Jumala
lahendust- meie vana inimene löödi koos Temaga risti. Ajalooline fakt, kehtib sõltumata
sellest, kas seda tead või usud. Kui seda aga tead ja usud, võib see su elu muuta. Rääkisime
sellest, et peamine ülistusviis, mida Piiblis kõige enam mainitakse, on end silmili Jumala ette
maha heita. Sel on ka tähendus. See tähendab täielikku Jumalast sõltumist. See tähendab:
Issand, ilma Sinuta ei suuda ma midagi. Ma ei oska isegi alustada. Iga kord, kui ma nüüd
jutlustan, ütlen Jumalale: sõltun täielikult Sinust. Kui Sina ei anna, pole mul midagi anda. Ma
tunnen end alati kindlana, kui olen seda öelnud. Ma ei lange alati näoli maha, kuid tunnen end
näoli olles kindlana, sest enam madalamale minna ei saa. John Bunyan ütles: see kes on maas,
kukkumist kartma ei pea, kes on madalal, sel pole uhkust, kes on alandlik, selle teejuhiks on
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alati Jumal. Kui oled põrandal, ütled: Issand, olen nii madalal kui võimalik. Siit edasi saan
vaid ühes suunas minna, so üles. See on kindel tunne. Vaatame veel mõnda inimest, kes oli
näoli maas Issanda ees. 1 Moosese 17, Issand ilmus Aabrahamile kaks korda. Väga oluline
peatükk, sest Issand tegi igavese lepingu Aabrahami ja tema järglastega, et Ta on nende Jumal
ja annab selle väikese maariba Vahemere idaosas neile igaveseks omandiks. Esimene kord,
kui Issand, tol ajal veel Aabramile, ilmus 1 Moosese 17:1, ütles Ta:“ Mina olen Kõigeväeline
Jumal (El Shaddai), käi minu palge ees ja ole vaga! Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja
teen sind väga paljuks.“ Siis Aabram heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga.“ Natuke
edasi samas peatükis salmist 15 alates:“Ja Jumal ütles Aabrahamile:“ Saaraid, oma naist, ära
hüüa enam Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara! Ma õnnistan teda ja annan ka temalt sulle
poja. Ma õnnistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks, rahvaste kuningadki põlvnevad temast.“
Mäletate, ta oli lapsesaamise east juba ammu möödas. „Siis Aabraham heitis silmili maha,
naeris...“ Ta naeris: uskumatu, kuidas võib Issand midagi sellist öelda. Kuid õigel ajal see
juhtus. Aabraham oli harjunud olema silmili maas Jumala ees. Kui aga vaadata, siis pea kõik
Piibli suured mehed olid mingil hetkel igaüks silmili Jumala ees. See on tee suuruseni- heida
silmili maha Jumala ette. On veel üks ülistusviis. Ma ei ütle, et need on kõik, lihtsalt mina
olen sellised leidnud. 2 Saamueli 6:14, Taavetil õnnestus lõpuks seaduselaegas Jeruusalemma
tuua, sellega oli palju probleeme olnud. Esimesest meeskonnast, kes seda tegema pidid, tappis
Jumal ühe mehe ja nad pidid laeka eemale viima. Õppetund sellest oli, et keegi peale leviitide
ei tohi laegast puudutada. Peame seda õppetundi endiselt meeles pidama- on Jumala asju,
mida ainult need, keda Jumal on määranud, puudutada võivad. Lõpuks jõudsid nad tagasi, seal
see laegas oli- Jeruusalemmas paigal. Salm 14 ütleb:“ Ja Taavet tantsis kõigest väest Issanda
ees; Taavet oli riietatud ainult linasesse õlarüüsse.“ See on riietus, mida kantakse üle õla, see
teeb sind preestriks. Nii et Taavet tantsis kõigest väest Issanda ees. Taavet oli vapper
kangelane. Kui tema kõigest väest tantsis, siis usun, et ta ihus polnud ühtki lihast, mis poleks
liikunud. Kirjeldusest on selgelt näha, et ta hüppas üles-alla. Mis see on? Ülistus. Sa pole
tegelikult vaba, kuni kogu su ihu on vabastatud. Mina olen jõudnud elus kohta, kus mu jalad
enam ei tee alati, mida mina tahan, kuid õppisin selle saladuse: aastaid tagasi, umbes 1965.
aastal olin ühes kirikus Chicagos ja seal oli üks Inglise jutlustaja, kes nüüd on Issanda juures,
kallis vend- Harry Greenwood. Harryl oli tamburiin ja hääl. Ja ta tantsis. Istusin seal esimeses
reas, vaatasin teda ja mõtlesin: huvitav, kas see on õige? Tema aga tantsis edasi, ei küsinud
minult luba. Mõni aeg hiljem mõtlesin: kui tema võib, võin mina ka seda teha. Kui mina
lavale läksin, hakkasin ka tantsima. Kui ma alustasin, siis kadus mul ajataju. Ma tantsisin nii
kaua, et keegi läks ära, käis oma korteris, võttis fotoka, tuli tagasi ja tegi must pilti. Aga ma
ütlen teile, sain vabaks. Olen olnud Jumala kasutada paljude vabastuseks. Vaatame 2
Saamueli 6 peatüki lõppu, salm 20:“ Ja kui Taavet jõudis koju oma peret õnnistama, siis tuli
Miikal, Sauli tütar, Taavetile vastu ja ütles:“ Kuidas küll Iisraeli kuningas on täna ennast
austanud, paljastades täna ennast oma sulaste teenijate silme ees nagu alp, kes sel kombel
ennast täiesti paljastab!“ Aga Taavet ütles Miikalile:“ Issanda ees, kes mind on valinud sinu
isa ja kogu ta soo asemel ja kes käskis mind olla vürstiks Issanda rahvale Iisraelile, jah,
Issanda ees olen ma tantsinud. Ma tahan ennast alandada sellest veelgi rohkem ja olla iseenese
silmis alandlik! Aga teenijate juures, kellest sa rääkisid, olen ma auväärne.“ Viimane salm on
kurb:“ Ja Miikalil, Sauli tütrel, ei olnud last kuni surmani.“ Kuna ta põlgas oma meest, sest
see tantsis Issanda ees. Päris kurb, kuid on väga ohtlik oma loomuliku, kriitilise, lihaliku
meelega inimesi kritiseerida, kes naudivad Issandat. Võib-olla pole nad kompetentsed, kõrgelt
haritud, kuid Jumalale nad meeldivad. Nii et ole ettevaatlik. Lähme edasi. Tean, et mõtled:
miks ihu? Mis tähtsust sel ihul on? Jeesus ütles, et peame ülistama vaimus ja tões. Teine
kirjakoht, mida vaatasime, ütles, et kogu me vaim, hing ja ihu oleks hoitud laitmatuna. Kogu
isiksus on vaim, hing ja ihu. Pead mõistma nendevahelisi seoseid. See on välja toodud väga
tuttavas kirjakohas, Psalm 103:1, Taavet ütleb:“ Kiida, mu hing Issandat!“ Mis rääkis Taaveti
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hingega? Ta hing ei rääkinud iseendega, Taaveti vaim tegi seda. Taaveti vaim oli tuld täis, ta
oli kontaktis Issandaga. Pea meeles, vaim on see, mis on Issandaga otseses kontaktis. Mitte
hing ega ihu. Paulus ütleb Korintlastele 6:“ Aga kes hoiab Issanda poole, see on temaga üks
vaim.“ Mitte üks hing ega üks ihu. Su vaim on kõrgeim osa sinust, kes on Jumalast teadlik ja
võib olla Jumalaga ühenduses. Sinu vaim, keda õhutab üles Jumala Vaim, ütleb: peame
sellega midagi ette võtma, ära lihtsalt istu seal, tee midagi! Õhuta end üles, õnnista Issandat!
Hing- see on nagu isiksuse käigukast, hing teeb otsuseid. Hing ütleb: hästi, mina otsustan, et
mu huuled- kõneorganid, hakkavad seda tegema. Selline on see järjekord: vaim tegeleb
hingega ja hing tegeleb ihuga. 1 Korintlastele 15 ütleb Paulus, et me praegune ihu ja
ülestõusnud ihu on erinevad. Salm 44 ütleb ta:“ Maine ihu...“ See ei anna sugugi edasi õiget
tähendust, see on hingeline ihu. Me ihu on igavikus vaimne ihu. Mis vahe on siis hingelise ja
vaimse ihu vahel? Hingelisel ihul on vaja, et hing seda tegutsema paneb. Vaim ei saa seda ihu
otse juhtida, ta teeb seda läbi hinge. Ma ei tea, kuidas see kõik toimub, kuid taevas, igavikus
on meil vaimsed ihud. Vaim ei pea enam hinge kaudu tegutsema. Vaim ütleb lihtsalt: kiidame
Issandat ja ongi kõik. Tantsime! Usud, et taevas tantsitakse? Mina küll usun. Püüan öelda, et
kogu oma isikust nn Jumala lainele saada ja Jumalale reageerima saada nagu Jumal seda
igatseb, peab su vaim läbi hinge toimima, et su ihu liigutada. Kui su vaim tahab Jumalat
ülistada, ei saa ta palju teha ilma hinge ja vaimu koostööta. Ja vaim, kes ei saa Jumalat
ülistada seetõttu, et hing ja vaim ei tee koostööd, on vangis vaim. Ihu sellise vaimu jaoks on
vangla, suletud, võimetu reageerima. See on probleemiks miljonitele kristlastele, eriti
kristlased, kes on saanud oma kristluse nn läänest. Oleme andnud inimestele pildi kristlusest
ja tänu Jumalale, et andsime neile Sõna- Piibli, kuid andsime neile väga mittetäieliku pildi
kogudusest, ülistusest (ing- Jumala teenimisest). Kui inimesed siis tõelist asja teevad,
tunnevad nad end imelikult. Sest oleme seadnud inimestele tingimused, et nad ootaksid
ebaloomulikku. Õnneks on siin koguduses mõneti teisiti, kuid kui enamus inimesi kirikusse
läheb, on nende füüsilised liigutused väga piiratud: istuvad maha, tõusevad püsti, istuvad
maha, tõusevad püsti ja kõnnivad välja. Käisin niimoodi aastaid kirikus. See pole Jumala tahe.
Valmistame Jumalale pettumuse, kui niiviisi käitume. Jumal tahab ülistust, nii nagu seda
kirjeldasin- peast jalataldadeni ja kõige muuga vahepeal. Vaatame veel ühte näidet. Tahan
vaadata kolme asja, mis on tihedalt seotud: tänuandmine, kiitus ja ülistus. Need on kõik head,
kuid ükski neist ei asenda teist. Üldistatult: tänu läbi teadvustame Jumala headust, lahkust.
Kiituse läbi teadvustame Jumala suurust. Ülistuse läbi teadvustame Tema pühadust. Ilma
tõelise ülistuseta pole meil palju, mis on seotud pühadusega. Jumala pühadus on unikaalne.
Tal on palju teisi imelisi omadusi- Ta on tark, tugev, õiglane. Kuid näeme neid mingil osalisel
määral inimestes enda ümber. Pühadust näeme vaid ühes isikus- Jumalas. See on unikaalne
ilmutus Jumalast. Vaatame seda hiljem veel. Vaatame tänu, kiituse ja ülistuse omavahelist
seost. Psalm 100:4:“ Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja
andke tänu ta nimele!“ See kirjeldab õiget viisi Jumala ligiollu tulemiseks. See ei muutu
kunagi. Kui tahad Ta väravatest sisse tulla, siis tee seda tänuga. Kui tahad minna Ta õuedesse,
siis on see kiitusega. Jumal pole seda kunagi muutnud. Võid palvetada ka ilma selleta, kuid
jääd siis kaugemale. Oled nagu need 10 pidalitõbist, kes seisid eemal ja hüüdsid Jeesust, et Ta
halastaks. Ja Ta halastas, Ta kuulis neid. Kuid neil ei olnud iial päris ligipääsu Jumala juurde.
Olen teinud sellest üldise põhimõtte ja teen erandi vaid eriolukorras: ma ei palveta kunagi
enne, kui pole Jumalat tänanud ja siis kiitnud ja pärast seda tean, et olen Temaga ühenduses.
See on tee Jumala ligiollu. Aga mida sa teed, kui sinna jõuad? Psalm 95 ütleb meile. Loeme
salmid 1-7, kuid mitte korraga:“ Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma
päästekalju poole!“ Pange tähele, siin ütleb: hõiska, mitte laula kõva häälega. „Tulgem tema
palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega! Sest Issand on suur Jumal ja suur
kuningas üle kõigi jumalate.“ Kuidas me Issanda ligiollu jõuame? Tänuandmise ja kiitusega,
ülevoolava kiitusega, rõõmsa hõiskamisega- see viib meid Issanda ligiollu. Miks me Teda
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kiidame? Ta suuruse tõttu. Tema on suur Looja. „Tema käes on maa sügavused ja tema päralt
on mägede tipud. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud, ja tema käed on valmistanud
kuiva maa.“ Suhtleme Temaga kui kõige Loojaga, kuid see pole veel teekonna lõpp. Mis sa
minust arvaksid, kui iga pühapäeva hommikul ostaksin lennupileti Fort Lauderdale’st
Atlantasse. Tuleksin Atlantas lennukist maha, ostaksin pileti ja lendaksin tagasi Fort
Lauderdale’i? Küsiksid:“ Miks sa niimoodi aega ja raha kulutad? Miks sa seal Atlantas
midagi ei tee? Samamoodi on enamuse kristlastega. Teeme läbi kõik, et jõuda Jumala ligiollu
ja siis ostame pileti ja lähme tagasi. Me ei tee seda, milleks me tegelikult tulime. Kui suudan
teile seda näidata, muudaks see te mõtlemist. Mida teeme järgmisena? Tuleme Ta ligiollu
kiituse ja tänuga, salm 6:“ Tulge, kummardagem ja põlvitagem...“ Näete, mis ülistus on- see
on kehaasend. Miks meil kõike seda eelnevat vaja oli? Et mida teha? Ülistada. Oleks
naeruväärne laulda kõiki neid laule ja teha kõike muud, jõuda kohale, pöörata ringi ja välja
kõndida. Jääksid ilma kogu eesmärgist, milleks seda üldse tehti. Mis siis juhtub? Salm 6:“
Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda oma Looja palge ette!“ Näete, kui
üheselt on tegemist kehaasendiga. „Sest tema on meie Jumal...“ Kuidas Teda oma Jumalaks
kuulutame? Ülistuse läbi. Ülistus kuulub ainult Jumalale. Võid inimesi kiita ja tänada, kuid
me ei saa kedagi peale Issanda ülistada. See on unikaalne tegevus, mille läbi ütleme: Jumal,
Sina oled meie Jumal, me ülistame Sind. Me lihtsalt ei tõuse ja ütle: ülistame Sind, vaid
põlvitame, sirutame oma käed, kummardume maha. Paneme kogu oma olemuse sellesse. Olen
märganud meelelahutusmaailmas, ma pole mingi ekspert selles, kuid on kaks rahvusgruppi,
kes on sel alal edukad: juudid ja mustanahalised. Lihtsalt minu tähelepanek. Mõtlesin
endamisi: mis neil ühist on? Olen mõlematega kokku puutunud. Vastus on: nad panid kõik
mängu, mis neil oli. Kui näed juudist artisti või mustanahalist koomikut, nad on täiesti asja
sees, see pole lihtsalt etendus, see on nemad ise. See on võti ülistuseks- olla täiesti selle sees.
See pole veel kõik. Salm 7:“ Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja
lambad, kes on tema käe all.“ Võid arvata, et salm 7 saab seal läbi, aga hoopis uus lause algab
ja ei lõpe enne järgmist salmi. See on hämmastav. „Täna, kui te kuulete ta häält...“ Millal sa
Ta häält kuuled? Kui oled ülistuses. Siis kuuledki Issanda häält. Meil tulid tihti
prohveteeringud esile, kuulasin alati hoolikalt. Paljud olid suurepärased. Kuid kui kuskil on
ülistuslik õhkkond, siis tuleb prohveteering, on see pea alati ülimalt täpne, sest seal kuuleme
Ta häält. Kui lihtsalt täidad seda toimingut- lendad Atlantasse, pöörad ringi ja lendad tagasi,
jääd sellest kõigest ilma, sa pole kuulnud Issanda häält. Vajame Issanda häält meeleheitlikult.
Ülistusega käib midagi kaasas, ei saa sel pikemalt peatuda, kuid loe Maarja, Marta õe lugu.
Sellest Maarjast teame kahte asja, mitu Maarjat on. Kõigepealt, ta istus Jeesuse jalge ees.
Marta oli aga koormatud teenimisega. Paljud kristlased on tänapäeval koormatud teenimisega.
Maarja istus Jeesuse ees. Marta ütles: see pole õige, ütle talle, et ta mind aitaks. Jeesus ütles:“
Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.“ Siis hiljem Laatsaruse, Maarja ja
Marta juures, pärast Laatsaruse elluäratamist, korraldasid nad banketi- väga sobilik tähistada,
kui keegi on surnud ja ärkab jälle ellu. Siin ütleb: Marta teenis, Laatsarus istus lauas, aga mida
Maarja tegi? See on nii ilus! Ta võttis kõige kallima asja, mis tal oli- alabasterpudeli väga
kalli salviga. Selle väärtus oli umbes 2/3 aasta palgast. Ta purustas alabasternõu, seda ei
saanud iial parandada ja valas kogu õli Jeesuse pea peale. Mis oli tulemuseks? Imeline aroom.
Mis on aroom? Ülistus. Kõik religioossed kritiseerijad ja ka osad jüngrid ütlesid: miks ta
sellise raha ära raiskas? Selle oleks võinud vaestele anda. Huvitav, mõned on väga mures
vaeste pärast vaid siis, kui keegi kulutab raha millegi muu peale. Jeesus ütles: vaeseid on alati
teie hulgas, võite neid ükskõik millal aidata. See, kes kõige enam kritiseeris, varastas ise
vaeste rahast. Vaata, millise vea nad tegid. Tuba oli täis imelist aroomi, kuid nende kriitiline
suhtumine ei lasknud neil seda nautida. Jeesus aga ütles: naine on selle hoidnud mu
matmiseks. Jeesuse ees istudes sai ta midagi teada, mida keegi teine ei teadnud: naine teadis,
et Ta sureb. Ta ütles: tahan teda võida, kui veel on aega. Markuse 16:1 näeme, et teised naised
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tulid pärast Ta ülestõusmist oma lõhnarohtudega- nad jäid hiljaks. Ta oli üles tõusnud. Tal
polnud enam võidmist vaja. Tahan rõhutada, et ülistuse juurde käib ka Issanda ligiolus
istumine. Jumal on seda meile Ruthiga juba mõned aastad õpetanud. Meil on kallis vend
Johannes Facius- Rahvusvaheliste Eestpalvetajate juht. Tema on olnud selle rajajaks
kaasaaegses koguduses. Ta ütleb:“ Jumala ligiolus istumine on Jeesuse peale ajaraiskamine.
Just nagu see naine raiskas salvi Ta pea peale. Mõned arvavad, et see oli raiskamine. Kuid
Issanda silmis oli see kallihinnaline. Siis on otsene seos sellega, et ta istus Jeesuse jalge ees.
Tema oli see, kes ülistas. Ära eralda aega Jumala ligiolus ülistusest- need kaks käivadki
tegelikult kokku. Meil on Ruthiga aastate jooksul olnud palvenimekiri, mida palvetasime igal
kolmapäeval. Päris pikk nimekiri, see on meil üles kirjutatud. Mõned aastad tagasi näitas
Jumal, et Ta tahtis midagi muud. Nüüdseks on kujunenud nii, et kui kolmapäev on käes, pole
meil mingit plaani. Me sõna otseses mõttes istume Issanda ligiolus. Me isegi üllatume, mis
kõik esile tuleb. Seal pole kunagi igav ega kunagi samamoodi. Jumalal on iga kolmapäeva
jaoks midagi uut. Tahan julgustada sind: võta aega, istu Issanda ligiolus, ülista Teda. See
muudab sind. Muudab sind radikaalselt. Rohkem kui miski muu asi muudab sind ülistus.
Vaatame kiiresti Jesaja 6, see on üks mu lemmikpeatükke. See oli esimene koht, mida loeti
koosolekul, kus päästetud sain. Sel on minu jaoks eriline tähendus, kuid ma ei peatu sel
praegu. Jesaja 6:1:“ Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja
kõrgel aujärjel ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid
seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja
kahega ta lendas.“ Seeravitel oli kuus tiiba, keerubitel neli tiiba. Keerubeid mainitakse
Hesekieli esimeses peatükis. Seeravid on veel Ilmutuse 4: neli elavat olendit, igaühel kuus
tiiba. Vaatame praegu Jesaja 6, mida nad oma tiibadega tegid. See on imeline pilt ülistuse ja
teenimise vahelisest seosest. „Kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu...“ See on
kehaasend, mis see on? Austus, ülistus kõikvõimsa Jumala ligiolus. Ülejäänud kahega ta
lendas. Mis see on? Teenimine. Mitu tiiba oli ülistuse jaoks? Neli. Mitu tiiba oli teenimise
jaoks? Kaks. Kas näed seda suhet? See on taevane eeskuju: ülistusele kaks korda rohkem kui
teenimisele. Usun, et nii peaks see olema ka Kristuse ihus. Ma ei usu, et suudame taevast
eeskuju paremaks teha. Arvan, et suur osa meie teenimisest, mis ei sünni ülistusest, on
raisatud aeg. Ainult teenimine, mis sünnib tõesti ülistusest, saavutab Jumala eesmärgid. Kui
palju inimesi sa tead, kes kasutavad kõiki kuut tiiba lendamiseks? Nad ei võta kunagi aega
Issanda ligiolus. Nad ei too Talle kunagi kõige pühamat asja- ülistust. Seerav tähendab
„põlevat tulist olendit“. Tänapäevane sõna heebrea keeles tule kohta on „srefa“. Sel on
tähendus läbi kogu heebrea keele. Mida nad ütlesid? Püha, püha, püha on Issand..Kui vaatad
Ilmutuse 4, leiad samad seeravid ütlemas sama. See ei muutu. Sõna „püha“ on ainus sõna,
mida kasutatakse Jumala kohta kolm korda. See on ainulaadne nii Vanas kui Uues
Testamendis. See on Jumala ainulaadne omadus. Miski, mida ei saa seostada millegagi maa
peal kuni puutud kokku Jumalaga. Kuni sa pole Jumalat kohanud, pole sul mingit ettekujutust
pühadusest. Pühadus pole õigsus. Õigsus on imetore. Iiob oli õige mees ja ta hoidis Jumala
ees oma õigsusest kinni peatükk peatüki järel. Kuid kui ta nägi Issandat Ta pühaduses, ütles
ta: ma olen ebapuhas, räpane. See ongi see vahe. Võid näha õigeid inimesi, tänu Jumalale, aga
keegi, kes Jumalat kohanud pole, ei saa olla püha. Jesaja 6:4 ütleb:“ Ja uksepiidad vabisesid
hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga.“ Millise suitsuga? Viirukiga. Mis see tähendab?
Ülistust. Vaadake veel üht olulist asja, salmis 8 ütleb Jesaja:“ Ja ma kuulsin Issanda häält
küsivat:“ Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?“ Issand ei rääkinud Jesajaga, Ta lihtsalt rääkis.
Miks Jesaja Ta häält kuulis? Sest ta oli ülistuses. Seal kuulebki Issanda häält. Vaatame
Ilmutuse 5, siin ka lõpetame. Paar aastat tagasi ütlesin Ruthile: me ei loe küllalt ilmutuse
raamatut. See on küll raske raamat mõista, kuid see ei tähenda, et seda lugema ei peaks. Ta
ütles: loeme. Lugesime korra, ei saanud sealt midagi. Lugesime teise korra, ikka mitte midagi.
Mis siis, see on Jumala Sõna, loeme ikka. Kolmandal korral hakkas see midagi tähendama.
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Nüüd, kui Ruth küsib, mida me loeme, teab ta juba enne vastust: Ilmutuse 4 ja 5. Võin terve
päeva sellest rääkida, kuid mul pole tervet päeva. See on troonisaal, Ilmutuse 4. Siit juhitakse
universumi. Võtmesõnaks on troon. Selles 11 salmiga peatükis esineb see sõna 14 korda. See
toimubki universumi troonisaalis. Siin on üks ülimalt iseloomulik tegevus- see on ülistus. Ja
neli elavat olendit ütlevad täpselt sama, mis nad ütlesid Jesaja 6. peatükis, nad pole muutunud.
Usun, et nad pole tänaseni muutunud, ütlevad ikka sama:“ Püha, püha, püha on Issand Jumal,
Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb!“ „Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja
tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid kakskümmend neli
vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti ja heitsid
oma pärjad trooni ette...“ See on taevane eeskuju, selline on ülistus taevas. Nad langesid maha
troonil istuja ette. Vahel laulame asju, mida me isegi ei mõista. Kui vanasti kirikus käisin,
praegu ma neid koraale enam ei laula, kahju tegelikult. Kuidas see laul oligi: tooge välja
kuninglik kroon ja kroonige Ta kõige Issandaks. Las inglid heidavad silmili maha...Olen
vaadanud, kuidas kirikuskäijad seisavad kangelt oma pinkides ja laulavad: las inglid heidavad
silmili maha. Ütlesin: inglid võivad seda teha, aga mitte meie. Ärge paluge meil midagi nii
ebaväärikat teha. Niimoodi tehakse taevas, kui arvad, et oskad paremini, eks proovi. Mulle
sobib see, et püüan teha seda, mida taevas tehakse. Siin on meil tseen sellest, kes istub troonil
rullraamatuga. Suur ingel ütleb valju häälega: kes on väärt seda raamatut avama ja lugema?
Mitte keegi kogu taevas ei saanud seda teha. Ja Johannes hakkas nutma. Sest ta tahtis, nagu
minagi, teada, mis seal kirjas on. Üks vanematest ütles talle: ära nuta, kõik on hästi, lõvi
Juuda soost võib rullraamatu avada. Johannes pöördus ringi ja arvas, et näeb lõvi. Mida ta
nägi? Talle, kes oli tapetud. Siin ütleb:“ Ja ma nägin trooni ja nelja olevuse ja vanemate
keskel seismas Talle, kes oli otsekui tapetud ning kellel oli seitse sarve ja seitse silma- need
on seitse Jumala vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale ja ta (Tall) tuli ning võttis raamatu
troonil istuja paremast käest.“ Mida me siit õpime? Kui tahad olla lõvi, pead õppima olema
tall. Jumala vägi saab täielikuks nõrkuses. Paulus ütles: parem kiitlen oma viletsuses,
nõrkuses, probleemides. Paljud teist arvavad, kui üldse midagi arvate: ma pole küllalt tugev,
ma ei saa Issandat teenida, mul pole jõudu. Su probleem, kallis õde-vend on, et oled liiga
tugev. Kui õpid olema nõrk, saaks Jumala vägi sinu läbi toimida. Lõpetame sellega: see on
pilt, kus kogu universum ülistab. Väärt vaatamist. Ilmutuse 5:8 alates:“ Kui ta oli võtnud
raamatu, siis need olevused ja need kakskümmend neli vanemat heitsid maha Talle ette..“ Mis
nad tegid? Heitsid maha. „...igaühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte- need on
pühade palved.“ See on põnev, aga pole aega sel peatuda, niimoodi jõuavad me palved
Issanda ligiollu- kuldkaussides, täis suitsutusrohte. Mis on suitsutusrohud? Ülistus. Salm 9:“
Ning nad laulsid uut laulu.. Loen New King Jamesi versiooni, kuid järgnev tekst on uuemas
tõlkes palju parem. Asi pole tõlkes, vaid tekstis- siin on selles oluline vahe. Salm 9:“ Sina
oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled
ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja
paganahõimudest ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad
hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa.“ See on esimene ülistusring: neli elavat olendit
ja 24 vanemat langesid maha ja kiitsid Jumalat vägeva lunastuse eest Jeesuse läbi. Edasi ütles
Johannes:“ Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber
ning nende arv oli kümme tuhat korda kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.“ Kümme tuhat korda
kümme tuhat- muuseas, hiina keeles räägitakse siiani miljonitest sel moel. 10 tuhat korda 10
tuhat on 100 miljonit. Ja siis on veel miljoneid. Kui mõelda, et üks ingel suudab ühe õhtuga
hävitada 175 000 Süüria sõdurit, miks peaksime siis muretsema? Neid on miljoneid, sadu
miljoneid. Nemad laulsid:“ Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja
võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!“ Nüüd on see levinud üle kogu taevaste vägede. Kuid see
pole veel kõik. Salm 13:“ Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike,
mis on nendes, kuulsin ma hüüdvat:“ Sellele, kes istub troonil, ja Tallele- õnnistus ja au ja
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kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti!“ Iga loodud olevus universumi kaugemate
nurkadeni teevad üht asja- ülistavad. Salm 14:“ Ja need neli olevust ütlesid:“ Aamen.“ Arva
ära, mida tegid 24 vanemat? Asi hakkab juba korduma. Nad heitsid maha ja ülistasid. Kas
näete seda pilti? Ülistuse keskmes on troon ja see laieneb aina suurenevale ringile universumi
kaugeimate äärteni. Ja kõik, kõik teevad üht. Mida nad teevad? Ülistavad. Kes on keskmes?
Tall.
Pruut valmistub.
Kõigepealt tahan öelda, et mu jaoks on tohutu väljakutse ja eesõigus kõneleda pärast kahte
sellist meest nagu Bill Bright ja George Otis. Imetlen neid ja olen palvetanud mõlema
teenistuse eest pikka aega. Usun tulihingeliselt asjadesse, mille eest Bill Bright seisab. Tahan,
et teaksite seda. Paastumine ja palvetamine ja kuningriigi evangeeliumi viimine kõikidele
rahvastele. Mu raadiosaadet edastatakse 12 keeles, k.a hispaania keeles. Olime eetris Georgia
raadiojaamast kuskil Kalifornias Kuubasse ja ülejäänud Ladina-Ameerikasse. Meil polnud
aga üldse raha. Seega me lihtsalt ei maksnud, kuid raadiosaade läks endiselt edasi mitmeid
aastaid. Umbes 1,5 aastat tagasi läksime Ruth’iga Kuubasse jutlustama. Mul ei lubatud
jutlustada, sain rääkida vaid kümne inimesega. Ütlesin: väga tore, olen sama rahul nagu alati.
Siis läksin edasi ühte teise Ladina-Ameerika riiki ja rääkisin seal 15 tuhandele. Olin sama
rahul, kui rääkisin kümnele inimesele. Kõigist mu sõnumitest tehti lindistused ja need lähevad
Kuubast välja pea kogu Ladina-Ameerikasse. Miks ma sellest rääkisin? Ma pole väga tuntud
Florida osariigis, kus ma olen 30 aastat elanud. Me pole seal küll palju viibinud. Aga olime
siis seal hotellis Havannas ja tellisime midagi toateeninduselt. Noormees tuli üles ja esimese
asjana ütles ta, kui ta sisse tuli:“Jumal õnnistagu sind!“ Tellisime midagi, vett vist. Ta tuli
tagasi ja kirjutasin kviitungile alla. Ta vaatas mu allkirja ja küsis:“ Kas sa oled Derek
Prince?“- „Kas sa tunned mind?“- „Kuulen sinust iga päev piiblikoolis.“ Pean ütlema, et olen
tuntud isik Kuubal. Polnud ühtki piirkonda Kuubal, kus mind poleks tuntud. Teate, miks?
Raadio tõttu. Arvatakse, et kuuba 11 miljonist inimesest vähemalt 3 miljonit usub Jeesusesse
Kristusesse. Nii et tänu Jumalale Fidel Castro ja tänu Jumalale raadio eest. Seal juhtuvad
põnevad asjad. Mõned vennad toimetasid kohvris salaja mu kirjandust Kuubale ja kast läks
lahti ja hispaaniakeelne materjal kukkus välja. Ta hakkas vabandama. Mees võttis selle üles ja
ütles:“ Derek Prince! Tema on lubatud!“ See on vaat et uskumatu. Me pole seda kunagi
taotlenud. Nüüd trükivad valitsuse trükikojad mu materjali ülejäänud Ladina-Ameerika jaoks.
Jumal on lihtsalt võitmatu. Loeme oma teenistuse tunnistuse, see on Matteuse 24:14:“ Ja seda
Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja
siis tuleb lõpp.“ Millal tuleb lõpp? Kui minu-ja sinusugused inimesed on evangeeliumi
kuulutatud. Kui meie ei vii evangeeliumi neile rahvastele, kes pole kuulnud, siis takistame
Issanda tulekut. Sest Ta ei tule enne tagasi, kui oleme täitnud oma kutse. Ütlen ka, et olen
tulihingeliselt pühendunud sellele, et evangeelium viidaks kõigile rahvastele. See ongi Derek
Prince’i teenistuse moto: jõuda nendeni, kelleni pole jõutud ja õpetada neid, keda pole
õpetatud. Ajast, mil selle teenistuse ja visiooni saime, on Jumal lasknud meil 140 riiki jõuda.
Minu materjale on tõlgitud 60. erinevasse keelde, mu raadiosaade on vähemalt 12 keeles,
kaasaarvatud hiina, vene, araabia ja hispaania keeles. Kui jõuame nendeni, oleme jõudnud
poole maailmani. Tunnen, et Jumal on mulle edasise visiooni andnud. Ta ütles seda
ettevaatlikult, sest olen täielikult pühendunud me praegusele visioonile. Kuid kui Jumala
tegutsemist mõistan, siis usun, et Ta on mulle öelnud: üks asi on mulle kallim kui kõik muu,
millega hetkel tegeled. Üks asi, mis mind rohkem vaimustab. Tead, mis see on? Minu pruutKogudus. See on loogiline. Igal mehel, kes abielluda plaanib, on sõbrad ja muud tegemised,
kuid uskuge mind, ta esmane huvi on ta pruut. Usun, et Jeesus tegi selle väga selgeks: Ta
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esmane huvi on Ta pruut- Kogudus. Usun, et Ta näitas, et mul on vastutus- et oleksin üks
neist, kes pruuti peigmehe jaoks ette valmistab. Hetkel pole pruut kaugeltki valmis. Loen
Ilmutuse 19:6:“ Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning otsekui suurvee kohinat
ning otsekui võimast piksemürinat hüüdmas:“ Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal,
Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana!“ Taevas on tohutu elevus. Mis selle
põhjuseks on? Lähme edasi. „Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle
pulmad on tulnud ning ta naine on ennast seadnud valmis.“ Sellepärast oli kogu taevas elevil.
Sest pulmad olid käes, pulmapidusöök. Just hiljuti abiellus mu noorim ja ainus veel vallaline
tütar. Mu väike mustanahaline Aafrika tütar, kes oli suremas ja korjati üles Aafrika muldonni
põrandalt ja visati minu ja mu esimese naise sülle. Ta abiellus kuu aega tagasi Floridas. Seal
oli palju elevust. Arvan, et taevas saab ka olema palju elevust. Pulmad ei tohiks iialgi ilma
elevuseta toimuda. Tahan teile üht olulist asja rõhutada. Siin ütleb: naine on ennast valmis
seadnud. Olen elanud erinevates kultuurides Lähis-Idas, Aafrikas jne. Ma ei tea ühtki kultuuri,
kus peigmees pruuti valmis seaks. See on alati naise enda vastutus. See kirjakoht ütleb: ta on
ennast valmis seadnud. Mitte: ta on end valmis seadmas, vaid ta on valmis. Aastaid tagasi, kui
olin Londonis väikse koguduse pastoriks, oli seal üks Jamaika õde. Iga kord, kui ta palvetas,
ütles ta: Issand, aita meil meeles pidada, et sellest ei piisa, et oleme end valmis seadmas, vaid
peame valmis olema. See jäi mulle aastateks meelde. Pea meeles, et pruut või naine peab end
valmis seadma. Ühte ettevalmistust kirjeldatakse siin salmis 8:“ Talle on antud, et ta riietuks
säravasse puhtasse peenlinasesse. See peenlinane on pühade õiged seadmised.“ Tahan sellest
natuke rääkida. See peenlinane, millest pruudi kleit on tehtud, koosneb pühade õigetest
tegudest. Kui me algul Jeesuse, Päästja ja Issanda usu läbi vastu võtsime, anti meile Tema
õigsus. Kui aga Talle elame, peab see me elus esile tulema. See õigsus, millest siin räägitakse,
pole meile antud õigsus, vaid see on tegudest tulev õigsus. Ta pruudikleit on tehtud õigetest
tegudest. See tõstatab küsimuse: on meil piisavalt materjali korralikuks pulmakleidiks? Ükski
pruut ei abiellu ju päevitusriietes. Pruutkleit on ikka täispikk kleit. Vajamegi siis pruudi
riietust, mis koosneb õigetest tegudest. Matteuse 5:16 ütleb Jeesus, et las su valgus paista, nii
et kõik seda näha võiksid. Tihti arvame, et valguse näitamine on passiivne, see lihtsalt juhtub,
kuna oleme kristlased. Kui aga loed selle salmi lõpuni, ütleb seal:“ Nõnda paistku teiegi
valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.“ Me valgus
paistab heade tegude läbi, mida teeme. Kui pole häid tegusid, pole ka valgust. See on meie
teine tunnistus. Tiituse 2:11-14:“ Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja
kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime
praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning
suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud iseenda
meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks
headele tegudele.“ Olen endalt tihti küsinud: miks Jumal ei sekku ja aega ära ei lõpeta? Mida
Ta ootab? Vastus on alati sama: oma erilise rahva pärast. See on, mille Jumal endale saabomaenda rahva. Peetrus ütleb 2 Peetruse 3:“ Issand ei viivita tõotust täitmast, vaid tema on
teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid
meeleparandusele.“ Loomulikult ei räägita siin kogu inimkonnast, sest teame, et paljud ei tule
meeleparandusele. Kuid mõistan, et see räägib pruudist. Jumal ootab ja ootab ja ootab. Ta
võiks ära viia need, kes on juba valmis, kuid Ta ei võta neid enne, kui kogu arv on täis. Usun
jumalikku valikusse. Ma ei usu, et Jumala jaoks saab taevas mingeid üllatusi olema. Meie
jaoks küll mitmeid, kohtame seal kedagi: sind ma küll siin näha ei oodanud. Ma ei usu aga, et
Jumal seda iialgi ütleks: sind ma küll siin näha ei oodanud! Usun, et Ta teab, kes tuleb ja Ta
ootab, kuni nimekiri on täis. Kuid see kleit, mida kanname, on tehtud headest tegudest.
Koguduses on alati konflikt armu ja tegude vahel. Mõned pooldavad ainult armu, mõned
ainult tegusid. Mõlemad on väga ühekülgsed. See kirjakoht, mida lugesime, ütleb: Jumala arm
on ilmunud päästvana kõigile inimestele..“ Kui aga lõppu vaatad: et oleksite innukad headele
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tegudele. See on õige kombinatsioon: arm, mille tulemuseks pole head teod, pole tõeline arm
ja head teod, mis ei sünni armust, pole tõelised head teod. Ei saa olla üks või teine, mõlemad
peavad olema. Sellest tuleb me kleit. Küsimus on: mis on need head teod, mida Jumal ootab?
Sellele võib pika vastuse anda, kuid tahan vaadata vaid paari kohta 1 Timoteose kirjast.
Kõigepealt, mis on head teod meeste jaoks? Pärast seda vaatame, mis on head teod naistele. 1
Timoteose 3:1:“ See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta igatseb üllast
tööd. Ülevaataja peab siis olema laitmatu: ühenaisemees, kaine, mõõdukas, kombekas,
külalislahke, osav õpetama, kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja
rahahimuta, kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt.“
See on see väike nimekiri. Lähme edasi naiste juurde, 1 Tm 5. Pange tähele, teatud asjad on
samad. 1 Timoteose 5:9-10, see räägib kristlikest lesknaistest, kelle eest hoolitseb korraldus,
mille eest vastutab kogudus. Paljud kogudused Ameerikas on võtnud tänapäeval lesed oma
hoole alla? Mis on juhtunud? Algkogudus võttis vastutuse oma leskede eest. Teatud
tingimustel, mis Paulus siin ära toob:“ Leskede hulka loetagu see, kes on vähemalt
kuuekümneaastane ning on olnud ühemehenaine, kelle heade tegude kohta on tunnistajaid,
olgu ta lapsi üles kasvatanud või võõraid vastu võtnud või pühade jalgu pesnud või viletsaid
abistanud või otsinud võimalust teha mis tahes heategusid.“ Neis kahes kohas, mida võid ise
pärast uurida, väike nimekiri peamistest headest tegudest meestele ja naistele. Küsime endalt:
kas meie kogudused õpetavad ja praktiseerivad seda? Kas näeme selliseid häid tegusid
toimumas tänapäevases koguduses? Kas siis karismaatilises, baptisti, presbüterlikus või mis
tahes kirikus. Millele nad rõhku panevad? Tahan anda veel ühe kirjakoha. See otsustab minu
meelest kõik. Jaakobuse 1:27:“ Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on...“
Mis järgmisena tuleb? „... käia vaatamas vaeslapsi..“ See on nimekirjas esimene. Kui paljud
kogudused siin maal seda teevad? Edasi:“...hoolitseda lesknaiste eest nende viletsuses ja
hoida iseennast maailma poolt määrimata.“ Kasvasin usklikuna üles nelipühi koguduses, mitte
küll lapsena, kuid kui usklikuks sain. Tänan Jumalat nelipühilaste ja kõige eest, mis nad
õpetasid. Kuid need, kellega mina koos olin, rõhutasid alati negatiivset: sa ei tohi juua,
suitsetada, kinos käia jne. Nad rääkisid kõik sellest, kuidas end puhtana hoida, kuid selles oli
väga vähe midagi positiivset. Nad ei hoolitsenud vaeslaste eest ega leskede eest, v.a mõned
võrratud erandid, kuid need olid erandid. Tahan teile öelda, et meie põhirõhk ei ole piibellik.
Kas meil pole vanemateta lapsi? Kas meil pole leski? Meil on ebatavaliselt palju üksikemasid.
Olen mõnedega natuke kokku puutunud- see on raske elu. Kas pole nii? Kui palju abi nad
kogudusest saavad? Kes nende jaoks midagi teeb? Orvud- alustame väljastpoolt USA-d.
Arvatakse, et praeguseks on juba üksi Aafrikas 10 miljonit aidsiorbu. Mis sa selles suhtes ette
võtad? Arvatakse, et kui AIDS Indias tõsiselt maad võtab, saab see arv Indias palju suurem
olema. Kas me organisatsiooni või üksikisikuna võtame midagi orbude suhtes ette? Kellele
me selle jätame? ÜRO-le? Usun, et peab toimuma revolutsiooniline muutus meie suhtumises
orbudesse, leskedesse ja lastesse. Paljud inimesed mõtlevad: mul on suur pere, mul poleks
Issanda jaoks aega, ma ei saa seda rahaliselt lubada. Kes arvab, et lapsed on õnnistuseks?
Tõsta käsi! Miks teil siis nii vähe õnnistusi on? Sa võid selle kallal tööd teha. Asi pole selles,
kas suudad, või kas tahad. Enamik teab meie pere lugu, kuid 1928. aastal, 17 aastat tagasi,
võttis mu esimene naine enda juurde väikse sureva juudi beebi Tikva. Teise misjonärid
Jeruusalemmas ütlesid: mis kasu on võtta enda juurde väike laps, peaksid hoopis jutlustama.
Lydia oli pärit Taanist, ta sai kirju Taani kristlastelt, kes ütlesid: kujutame ette, kuidas sa
rahvahulkadele jutlustad. Lydia pesi parajasti mähkmeid, kui ta kirja sai. Kuid sellest
esimesest sammust on kasvand välja perekond, millele mina perepeaks olen ja Ruth on mu
kaaslane. Mul on kokku 9 adopteeritud last, kellest 6 on juudid, üks on Palestiina araablane,
üks inglane ja üks aafriklane. Ruth tõi kaasavarana veel kolm juurde- kõik juudid. Kahe peale
vastutame 12 adopteeritud lapse eest. Kui vähegi mu graafikut tead, siis ei saa öelda, et ma
Issanda tööga hõivatud poleks. Arvan, et suudan teha rohkem, sest tegin seda, mida Issand
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tahtis. Piibel ütleb, et lapsed on pärandiks Issandalt ja ihusugu on tasu Temalt. Miks sa siis
Issanda tasu ära lükkaksid? Jumala armu tagasilükkamine on üks tõsisemaid süütegusid. Kui
uurid Jaakobi ja Eesavi lugu, näed, et Eesav oli hea tegelane. Jaakob oli aga raske isiksus. Ma
ei usu, et ta pätt oli, seda ei saa öelda, kuid ta oli väga terav, väga enesekeskne, väga
järeleandmatu. Aga Jumal ütles: Eesavit ma vihkasin, Jaakobit ma armastasin. Mis neil vahet
oli? Sellele on üks lihtne vastus 1 Moosese raamatus: Eesav põlgas ära oma esmasünniõiguse
ja see teeb Jumala vihaseks, kui põlgame ära selle, mis Ta meile oma headuses andnud on.
Siis saame Ta pahameele osaliseks. Jaakobil oli palju vigu, kuid tal oli üks hea omadus- ta
tahtis seda, mis Jumalal ta jaoks plaanis oli. Ta kasutas selle saamiseks mitmeid eri viise, kuid
lõpuks ta saavutas selle. Mul on mure nende inimeste pärast, kes ütlevad: me ei saanud endale
lapsi lubada või palju lapsi. Milline Jumal sul on? On sul Jumal, kes toitis kõrbes 40 aastat 3
miljonit Iisraeli last? Võin öelda, et meil olid Lydiaga (esimene naine) rahalised puudujäägid,
kuid me ei nälginud kunagi. Tean, mis tähendab, kui kõike ei jätku. Kuid ma pole kunagi
kahetsenud elukäiku, mille juurde Jumal mind tõi. Tänaseks on meil 12 last, 35 lapselast ja
umbes 60 lapselapselast, ka mõned lapselapselapselapsed. Meil on veel kolm lapselapselast,
kes abielluvad sel aastal. Rõhutan veelkord: Jeesusele lähevad korda paganad, need, kelleni
pole jõutud, kes koguduses pole, jumalakartmatud. Oleme Jumala tahtes, kui püüame nendeni
jõuda igal võimalikul viisil. Kuid Tema esmane hool, Ta süda on oma Pruudi juures. Usun
isiklikult, et jõuame täieliku ühtsuseni Jeesusega oma teenistuses, kui meil on Tema
prioriteedid esikohal.
Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled?
Üks kristlaste jätkuvatest nõrkustest on madal enesehinnang. See ilmneb mitmel erineval
moel. Mõned inimesed ei vaata sulle kunagi otsa, kui nendega vestled- pea on kummargil ja
silmad ei kohtu. Teised näitavad ebakindlust oma riietuse läbi. Kas teate, et riietus kannab
endas ka sõnumit. See, mis sul seljas on, ütleb midagi: positiivset või negatiivset. See pole
kunagi neutraalne. Kui näen noort tüdrukut lohvakate, suurte riietega, mis täiesti ta kehakuju
varjab, mõtlen endamisi: madal enesehinnang. On palju teisi viise, kuidas see ilmneb. Usun,
et see on väga sage religioosne probleem. Vahel tõlgendame seda ekslikult kui alandlikkust.
Kui sul on aga madal enesehinnang, siis sa ei saa alandlik olla, sest sul pole millegi üle
alandlik olla. Alandlik olla tähendab hoopis midagi muud. Kui sa omaenda väärtust tead, siis
saad alandlik olla. Tahan anda sulle põhjused, miks peaksid end väärtustama. Miks sa oled
väärtuslik? Tahan vaadata Jumala algset eesmärki, miks Ta inimese lõi, nagu sellest räägib 1
Moosese raamatu algus. Enne aga tahan sulle meelde tuletada, et Aadama ja Eeva loomine oli
Jumala loomingu lõpu poole. Ta oli juba suursuguse ingellike olendite väe loonud: seeravad,
keerubid, peainglid, inglid ja paljud teised imelised olevused. Kuid oli toimunud vastuhakk,
mida juhtis üks peainglitest, kelle nimi oli algselt Lutsifer, kuid muudeti Saatanaks. Lutsifer
tähendab eredat, säravat, helkivat. Saatan tähendab vastast, vaenlast. Põhjus, miks Lutsifer
langes, oli uhkus. Kõige ohtlikum patt, mis meid iial ähvardab, on uhkus. See on hävitav patt
ja oleme ühel või teisel viisil kõik selle eest kaitsetud. Kui me milleski õnnestume, siis väga
lihtsalt valdab meid uhkus. Olen küllalt kaua elanud ja näinud teenistusi, mis laastati uhkuse
tõttu. Mu isiklik palve on: Issand, tee kõik, mis vajalik ja hoia mind, et ma uhkeks ei läheks.
Lutsiferi vastuhaku põhjuseks oli ta uhkus. Tal oli palju, mille üle uhke olla. Hesekiel 28. ptk
lõpp, paljud seda kirjakohta ilmselt ei tea. Hesekiel 28 räägib kahest isikust. Esimene pool
räägib Tüürose vürstist ja teine pool Tüürose kuningast. Tüürose vürst on inimvalitseja, kuid
Tüürose kuningas on peaingel, see, kelleks oli Lutsifer. Teda kirjeldatakse järgmiselt, alates
salmist 12:“ Nõnda ütleb Issand Jumal: Sa olin nagu eeskujulikkuse pitserimärk, täis tarkust ja
täiuslikult ilus. Sa olid Eedenis, Jumala aias, sul olid katteks kõiksugu kalliskivid: rubiin,
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topaas ja jaspis, krüsoliit, karneool ja nefriit, safiir, türkiis ja smaragd; su raamistised ja
õnarused olid kullast tehtud, valmistatud su loomispäeval.“ Kõige aulisem olend, talle kuulus
ülim austus. Siin öeldakse:“ Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja..“, kes kaitseb Jumala trooni,
üks keerub oli eraldatud selleks, et ta sirutaks oma tiivad üle Jumala trooni. See au anti
Lutsiferile. Ma ei tea, kas oled märganud, kuid kõik pildid, mis kujutavad keerubeid hiljem
telgis või templis, seal on nad alati kahekaupa, üksteisega vastamisi. Usun, et selle läbi ütleb
Jumal: pea meeles, on olemas teine veel, täpselt sama ilus kui sina. Ära kunagi takerdu
omaenda ilusse. Aga Lutsiferi kohta öeldakse nii:“ Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja, ja ma
panin sind pühale mäele; sa olid otse jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel.“ See
pole inimene, kellest siin räägitakse, see on ingellik olend. „Sa olid laitmatu oma teedel alates
su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut.“ Nii et siin oli see auline taevalik olend, kel oli
kirjeldamatu tarkus, au, ülevus ja vägi ning tal oli ainuomane eesõigus kaitsta Jumala trooni.
Kuid siiski leiti temas üleastumine. Ta läks uhkeks. Uhkusest sai tema allakäik. Ta visati
Jumala taevast välja madalamasse sfääri. Lihtsalt kujutan ette Kolmainsuse kolme isikut
arutlemas: probleem oli selles, et tegime ta liiga ilusaks, tal oli lihtne uhkeks minna. Teeme
nüüd teistmoodi. Võtame nüüd midagi nii alandlikku ja tähtsusetut, et ta ei saaks iialgi uhkeks
minna. Niimoodi loodi Aadam- tähelepanuväärne loodu. Aadam loodi mullast, tavalisest
mullast, mis segati veega ja siis Jumala käega vormiti. Meil on siin ka põhjus, miks Jumal ta
lõi. 1 Moosese 1:26-27:“ Tehkem inimesed oma näo järgi..“ Märkad, Jumal räägib mitmuses,
seda esineb Pühakirjas mitu korda. See on see saladus, et Jumal on üks, kuid ka rohkem kui
üks. „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks..“ Need on kaks sõna: järgi (kujul) ja
sarnane. Heebreakeelne sõna „kuju“ esineb teisel kujul kaasaaegses heebrea keeles fraasis
„pilti tegema“. See kirjeldab välist sarnasust. „Sarnasus“ on sisemine loomus- kolmeosaline
Jumal lõi kolmeosalise inimese: vaimu, hinge ja ihu. Kuid teatud mõttes oli just inimese
välises väljanägemises see, mis esindas Jumalat. Mõnedel inimestel on raske sellega leppida.
Kuid pakun välja, et oli kohane, kui Jumal lihas ilmus, et see toimus meessoost inimese kujul,
mitte härja või putuka või linnu kujul. Inimese välises olemuses oli midagi, mis võis vastu
võtta Jumala sisemise olemuse. Siis Jumal jätkab:“...et nad valitseksid kalade üle meres,
lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal
roomavad!“ „Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi.“ Märkad, nüüd on see ainsuses:“..oma
(Tema) näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.“ See on väga
oluline. Ajakirjanduses on sel teemal palju vastuolu hetkel. Jumal lõi kahte sorti inimesed:
meessoost ja naissoost. Nad on päris erinevad ja midagi vahepealset ei ole. Ja Jumal lõi neid
kogu maailma valitsema. Nad olid Jumala asevalitsejad. Aastaid tagasi, kui sündisin Indias,
valitses Indias asevalitseja. Ta oli India asekuningas, kes esindas siinset Briti monarhi. Sellise
positsiooni oli Jumal inimese jaoks planeerinud. Ta oleks olnud asevalitseja või asekuningassee, kes valitseb Jumala enda nimel. See oli Jumala plaan, kavatsus. Siis näeme kirjeldust,
kuidas inimene loodi. Siin on üks salm- 1 Moosese 2:7, mis hõlmab sellist rikkuste aaret, et
võiksime seda pikalt lahata. Niimoodi see toimus. 1 Moosese 2:7:“ Ja Issand Jumal valmistas
inimese (vormis-heebrea), kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai
inimene elavaks hingeks.“ Elavaks olendiks- see ei selgita seda täielikult. Jumala poolt antud
Vaimu ja maapinnast võetud mulla kooslus lõi hinge. Hing on see unikaalne isiksus, kel on
võime öelda: ma teen või ma ei tee, asi, mis teeb otsused, asi, mis määrab me elukäigu. See
sündis Jumala loomise teona, kui Jumala Vaim- Jumala sissehingatud eluhingus tuli mullasse
ja inimesest sai unikaalne isiksus, elav hing. Mulle meeldib neid asju kujutleda. Jumal ütles:
probleem Lutsiferiga oli selles, et ta oli liiga imeline, liiga ilus, liiga väeline, liiga tark, seega
alustame teisest otsast: teeme lihtsalt mulla, segame sellega natuke vett, teeme savi ja
vormime sellest ihu. Seal see oli: Jumala poolt loodud ihu, ilusam skulptuur või kuju kui isegi
Michelangelo iial tegi- täiuslik ihu, kuid see oli lihtsalt savi. Siis öeldakse: Issand puhus tema
ninasse eluhinguse. Heebrea keel on väga väljendusrikas keel. Sõna kõla on seotud asjaga,
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mida see kirjeldab. Kus öeldakse:“ta puhus“, heebrea keeles ütleb „vaiepahh“. Foneetliseselt
kutsutakse seda p-tähte klusiiliks, see on nagu plahvatus. Ja siis veel „hett“, mida tavaline
inglane öelda ei oska. Šotlased oskavad seda öelda „loch“. See häälik puudub ingliskeelsest
sõnavarast. See on pikk väljahingav häälik, väljaminev, venitatud kõla:“ jepahh“. Selles
kaasneb selline dünaamilisus. Jumal ei hinganud lihtsalt loiult sellesse savist ihusse, Ta hingas
iseenese sellesse. Ta andis edasi iseenda. Selle hinguse läbi tuli Jumal sisse. Ja see tükk savi
muutus imepäraselt elavaks inimihuks, elavaks inimisiksuseks koos kõigi omadustega, mida
meie sinuga omame. Need tulid mullast Jumala sissehingatud hinguse läbi ja inimesest sai
elav hing. See on meie päritolu, sealt me oleme pärit. Me pole tähtsusetud, oleme oma
päritolu poolest väga alandlikud, kuid meil on jumalik saatus. Meid vormiti ja kujundati
Jumala käe läbi, Jumala Vaim hingas meisse. Usun, et seetõttu on meil igavikuline saatus, et
elu meis ei saa surra- Jumala elu. See on väga tõsine mõte me kõigi jaoks, sest me ei lakka
kunagi eksisteerimast. Meil on vaid kaks varianti: võime eksisteerida Jumala ligiolus või
eksisteerida igavesti Jumala ligiolust eraldatuna, kuid ühte neist saame me kõik kogema.
Sellist asja nagu inimhinge suremine pole olemas- see on igavene. Kas siis heas või halvas.
Niimoodi me tekkisimegi, oleme jumalik looming. Oleme seda valesti kohelnud, pole osanud
seda hinnata, oleme Jumala varanduse käest lasknud elades ebapühalt, rumalates
lõbutsemistes ja patuses eluviisis, kuid oleme siiski Jumala sarnased. Märkasin, et lepingus,
mille Jumal Noaga pärast veeuputust tegi, ütles Ta: iga isik, kes tapab inimese, vastutab selle
eest oma eluga, kuna inimene loodi Jumala näo järgi. Mõrv ei tähenda ainult inimese tapmist,
vaid see hävitab Jumala kuju inimeses. Seepärast on surmanuhtluse kaotamine mitu sammu
tagasi, mis see riik ja paljud teised teinud on. Ühel päeval nõuab Jumal rahvastelt vastust selle
eest, mis nad on teinud. Ruth (naine) räägib ka ühel hommikul sellest, kuidas olla Jumala
naine. Ta mainib..olen selle ütluse temalt varastanud, ta ütleb:“ kogu loomise käigus polnud
ühtegi asja, mis polnud hea kuni mees avastas, et tal pole kaaslast. Esimene asi, mis Jumal
ütles, oli, et inimesel pole hea üksi olla. Kõik, mis Jumal selle hetkeni loonud oli, oli hea. Nii
et naisel on üks eriline koht. Ilma naiseta ei ole mees see, kes ta olema peaks. 1 Moosese 2:19
ütleb:“ Ja Issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi
inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene igat elavat olendit
nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja
lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema
kohane oleks.“ Mulle meeldib öelda:“ Abiline, kes teda täiustab“. Usun, et seda teeb naine
mehele- teeb ta täielikuks. Minu puhul kehtib see kindlasti. „Siis Issand Jumal laskis tulla
raske une inimese peale ja see jäi magama; siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges
selle aseme taas lihaga. Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks
ja tõi tema Aadama juurde.“ Paljud mehed on nõus, et naised on üks suur saladus? Ja kuidas
suudaks keegi ehitada küljeluust naise? Sellele pole mingit seletust. Paljud asjad selgitatakse,
kuid sellest Piibel vaikib. Peame lihtsalt kummarduma Jumala seletamatu tarkuse ees. Issand
tõi naise mehe juurde ja Aadam ütles:“ See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda
peab hüütama mehe naiseks..“ Heebrea keeles on mees „ish“, naine „isha“, seega kahe sõna
vahel on otsene seos. „...sest ta on mehest võetud! Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema
ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha!“ Selline on inimkonna algne loomine.
Oleme jumalik looming. Väga tagasihoidlik materjal, kuid jumalik teos. Kui me seda ei
mõista, ei leia me iial seda rahuldust elus, mida vajame. Kui me ei mõista, kui kirjeldamatult
väärtuslikud me oleme. Kui oleme endast viletsal arvamusel, ei saa me iial saada selleks,
kelleks Jumal meid plaaninud on. Me kõigi jaoks on väga tähtis selle tõsiasjaga tegeleda.
Jumala kuju meis on küll rikutud ja rüvetatud, kuid see on siiski seal olemas. Sellepärast ütles
Jumal, et kui inimese mõrvad, maksad selle eest oma eluga. Sest Jumala kuju on selles
inimeses. Kui teeme abordi, siis teeme abordi Jumala kujule. Ei puuduta seda teemat täna,
sellest on küllalt räägitud. Aadam ja Eeva loodi ühel ülimal põhjusel- et olla koos Jumalaga.
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Pühakiri näitab selgelt, et Jumal tuli igal õhtul aeda. Seal öeldakse, et Jumal käis ringi, kui
päev viluks läks. Siis Jumal tuli, et olla koos Aadama ja Eevaga. Kuid teate sellest maost.
Sellest tahaksin hiljem pikemalt rääkida. Jumal andis Aadamale ülesande. Ülesandeks oli aeda
hooldada. Ta ülesandeks oli aia eest hoolitseda, seda kaitsta, selle üle valvata ja ta
ebaõnnestus selles. Inimkonna esimene ebaõnnestumine oli mehes. Esimene, mis tegelikult
kirja pandi, oli naises, kuid mees oli hooletu oma kohustuses. Ta ei olnud seal, kus ta olema
oleks pidanud. See on meie tänapäevase elu probleem. Kohusetundetud mehed. Mehed, kes
on oma kohustustest loobunud. Ja peaaegu paratamatult on naised võtnud positsiooni, et seda
tühimikku täita. Kuid see polnud iial Jumala plaan. Jumalal on üks plaan ja see toimib. Loeme
kiusatusest, mis Eevale esitati. Kuid pead meeles pidama, et see oli Aadama süü, et Eeva seal
ilma kaitseta oli ja et madu aeda pääses. Aadam oleks pidanud aeda kaitsma. 1 Moosese 3
ütleb:“ Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud ja ta
ütles naisele:“ Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?“ Ta
ei eiranud koheselt Jumala Sõna, vaid ta seadis selle küsimärgi alla. Kui Eeva aga selle
küsimuse üle mõtisklema jäi, sai ta lüüa. Sel hetkel, kui laseme end Jumala Sõnas kahtlema
hakata, oleme teel kaotuse poole. Kui vaatame tagasi viimase saja aasta ajaloole, 19. sajandi
lõpu poole oli üks teoloogide liikumine, algselt vist Saksamaal. Nad hakkasid kahtlema, kas
Piibel on ikka täpne ja inspireeritud Jumala Sõna või oli see üks kirjutiste kogum. See
liikumine levis teistele maadele: Norrasse, Suurbritanniasse, lõpuks Ameerikasse. Kuid selle
tagajärjed, kui kaalutleda uskmatust Jumala Sõna suhtes, on niivõrd katastroofilised, et peame
seda kõik tõsiselt võtma. See algne küsimus tõstatati kõigepealt Saksamaal ühe Saksa teoloogi
poolt. Saksamaalt on üles kerkinud kaks meest, kes on põhjustanud rohkem inimkannatusi,
kui peaaegu ükski teine isik inimajaloos. Esimene oli Karl Marx ja teine Adolf Hitler. Minu
arvates olid nemad Jumala Sõna üle kahtlemise otsene tulemus. Kui jääme mõtisklema
küsimuse üle, oleme Saatana väele tee avanud. Madu ütles naisele:“ Kas Jumal on tõesti
öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?“ Ja naine vastas maole:“ Me sööme küll
rohuaia puude vilja.“ Ta ei tahtnud teadvustada, et mingid piirangud olid seatud. „...aga selle
puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud: Te ei tohi sellest süüa ega selle külge
puutuda, et te ei sureks!“ Ja madu ütles naisele:“ Te ei sure, kindlasti mitte, aga Jumal teab, et
päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head
ja kurja.“ Siin on kolm sammu allapoole. Inglise keeles algavad need kõik d-tähega, Jumala
Sõna suhtes: selles kahelda, seda mitte uskuda ja kolmas samm- sellele mitte kuuletuda. Kui
hakkad kahtlema, siis lakkad uskumast. Kui lakkad uskumast, siis mingi aja pärast lakkad ka
kuuletumast. Me ei saa lasta endal mõtiskleda Saatana küsimuste üle Jumala Sõna suhtes. See
kõlab väga intellektuaalselt, vägagi ausalt, peame tunnistama, et me ei tea. Kuid see viib
katastroofini. Ilmselt kõik teame seda traagilist stseeni, mis nüüd järgneb. Eeva sõi hea ja
kurja tundmise puust ja andis ka oma mehele. Nad mõlemad sõid ja nende silmad läksid lahti.
Kui nad said teadmise, mis nad siis esimesena mõistsid? Nad teadsid, et nad olid alasti. See
oli esimene teadmine, mis söömise läbi tuli. Nad visati aiast välja. Kuid Jumal ei andnud oma
lõputus halastuses inimkonna suhtes alla. Tal oli plaan ja Ta oli otsustanud selle täide viia.
Vaatame Jaakobuse 4:5. See salm on pea igas tõlkes erinev, kuid annan teile versiooni, mis
usun, et on õige tõlge. Juhtumisi on see NASB tõlkeversioon ja see on arusaadav. Jaakobuse
4:5:“ Või arvate, et Pühakiri ütleb asjata:“ Kadeduseni ta igatseb Vaimu, kes on asunud
meisse“?“ Jumal igatseb kadeduseni Vaimu, kelle Ta meisse elama on pannud. Kui Ta hingas
end inimesesse, rajas Ta armastussuhte, mida Ta pole iial olnud nõus tühistama ega tagasi
võtma. Hoolimata kõigest kurjast, mida oleme teinud, hoolimata kõigist hädadest ja
katastroofidest, mis patt me peale toonud on, igatseb Jumal kadeduseni Vaimu, kelle Ta
meisse pani. Mõnedele ei meeldi see ütlus, et Jumal on armukade Jumal. Minu jaoks on see
aga tohutu näide Jumala armulikkusest, et Ta üldse tunneb armukadedust meiesuguste
inimeste vastu. Määratud ajal, sajandite jooksul töötas Jumal välja plaani, kuidas inimene
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endaga lepitada. Selleks plaaniks oli Jeesus. Mulle väga meeldib Sakkeuse lugu. Luuka 19.
See on Jumala lunastava plaani täideviimine. Luuka 19:1:“ Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse,
läks ta seal läbi. Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli tölnerite ülem ja ta oli rikas.“
Teda ka vihati, sest juudid vihkasid neid, kes roomlaste nimel makse kogusid. Tavaliselt ei
olnud nad ka ausad, nad teenisid ebaseaduslikult vahekasu enda jaoks. Kuid ta kuulis, et
Jeesus läheb sealt mööda ja tahtis Teda näha. Kuid rahvahulga pärast ta ei saanud, sest ta oli
lühikest kasvu. „Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus
pidi sealtkaudu minema.“ Kui satud Iisraeli turismireisile, siis reisijuhid viivad teid ilmselt
selle sama mooruspuu juurde, mis muidugi pole seesama puu, kuid tahan rõhutada midagi
väga huvitavat. Mooruspuul on väga sile koor ja oksad on tüve küljes päris kõrgel. Nii et
mooruspuu otsa pole lihtne ronida. Väikseid, madalaid oksi pole ja puukoor on libe. Ma ei tea,
mis Sakkeus tegi, võib-olla hüppas üles, haaras kätega oksast ja tõmbas end üles, kuid see
nõudis pingutust. Lisaks oli ta päris rikas mees ja tal polnud väga väärikas puu otsa ronida.
Kuid ta oli seal ja ta tahtis ainult korraks Jeesust näha, rohkem ta ei oodanudki. Kui Jeesus
mööda läks, sai ta Teda üle rahvahulga peade näha. Kuid midagi juhtud, mida ta üldse ei
oodanud. Kui Jeesus sinna jõudis, jäi Ta seisma. Ta vaatas üles ja ütles: Sakkeus, tule ruttu
alla, jään täna ööseks sinu juurde. Märkan, et Jeesust ei pidanud kellegagi tutvustama. Keegi
ei öelnud: see on Sakkeus, maksukoguja. Jeesus teadis teda kohe. Ma pole kindel, kas
Sakkeus mõistis, mis talle öeldi: ööbin täna sinu juures. Ta ronis alla ja tuli koos Jeesusega
oma majja. Kõik kritiseerisid: Ta läheb maksukoguja juurde, mehe juurde, kes ebaausalt
makse kogub. Sakkeus ütles aga: poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui olen
kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi. Aga Jeesus ütles: täna on
sellele kojale tulnud pääste. Märkan üht pääste juures, see mõjutab seda, mida oma rahaga
teed. Kui väidad, et oled päästetud, kuid pole kunagi muutnud, kuidas oma rahaga ümber
käid, siis kahtlen, kas oled päästetud. Sest niipea kui pääste Sakkeuse juurde tuli, muutus see,
kuidas ta rahaga ümber käis, täielikult. Kui nad siis kõik kritiseerisid, ütles Ta nii, Luuka
19:10:“ Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.“ Jumal ei loobunud iial
sellest hingusest, mis Ta sellest savist ihusse hingas. Ja lõpuks saatis Ta Jeesuse, et tuua see
enda juurde tagasi. Ta tuli otsima ja päästma kadunut ja äralõigatut. Sellepärast Jeesus tuligi.
Ta tuli Aadama järeltulijate pärast. Ta lemmiknimeks, mis esineb UT-s üle 40 korra, oli
Aadama poeg (Inimese Poeg). Ta oli Taaveti poeg, Aabrahami poeg, kuid kutsus ennast
Aadama pojaks (Inimese Pojaks)- Aadama soo esindajaks. Ta tuli meid päästma. Nii
väärtuslikud oleme me Jumala silmis. 1 Kor 15 on üks väga põnev kirjakoht. 1 Kor 15:45
alates:“ Nõnda on ka kirjutatud:“ Esimene inimene Aadam..“ Aadam on heebrea keeles
otseselt seotud sõnaga „maa“- „adama“. Nii et ta nimi näitas, et ta on maast võetud. „Esimene
inimene Aadam sai elavaks hingeks.“ Viimne Aadam (s.o Jeesus) sai vaimuks, kes elustab.“
Esimene inimene oli maast muldne, teine inimene oli Issand taevast. Jeesusel oli kaks tiitlit,
väga tähtis on neid õiges järjekorras hoida. Kõigepealt oli Ta viimane Aadam, Ta oli kogu
aadamliku pärandi lõpp. Kogu patt, vastuhakk ja kurjus lõpetati Ta surmas. Kui Ta suri, suri
ka see, kui Tema maeti, maeti ka see. Kui Ta üles tõusis, tõusis Ta teise inimesena, uut tüüpi
inimesena, kui uue inimsoona- Immanueli soona, Jumal-inimese soona. Soona, milles Jumal
ja inimene on kokku liidetud üheks olemuseks. Sellesse oleme usu läbi sündinud. Kui usume
Tema lepitavasse surma ja võidukasse ülestõusmisse, saame osaks teisest inimesest- uut sorti
inimeseks, kes varem pole eksisteerinud, kus Jumal ja inimene on üheks isikuks liidetud. See
on meie kui kristlaste saatus. 1 Timoteose 2:5 ütleb:“ Üks on ka vahemees Jumala ja inimeste
vahel: inimene Kristus Jeesus.“ Seega Jumala troonil on inimene- inimene Jeesus Kristus. See
on erakordne mõte, mõtleme sellele vaid hetkekski: meie inimsoo esindaja on universumi
kõrgemais paigas- inimene Jeesus Kristus Jumala troonil. Jumal võtab kõige madalama ja
tõstab Ta kõige kõrgemale. Ta alustas maamullast, kuid Ta oli määratud jõudma Jumala
troonile. Kõige madalamalt kõige kõrgemale. Tahan vaadata kahte tähendamissõna, Mt 13,
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see on 7 tähendamissõnaga peatükk. Rikkalik ja põnev peatükk, kuid vaatame kahte lühemat:
üks koosneb ühest salmist, teine kahest. Salm 44, mu Piiblis on pealkirjaks:“Tähendamissõna
peidetud aardest“, Jeesus räägib:“ Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene
leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.“ Kui
kujutad end ette Lähis-Ida minevikku, kuidas see aare sinna põllusse sai. Ilmselt tungis maale
võõrvägi. Inimene kartis omandist ilma jääda, nii et ta läks kiiresti ja mattis oma varanduse
põllusse. Kes teab, mis juhtus- puhkes sõda ja ta ei jõudnudki tagasi. Varandus jäi aga
põllusse maetuna. Siis tuleb teine mees ja leiab varanduse. Ta on päris osav, ma ütleks. Ta ei
räägi sellest kõigile, ta matab varanduse maha, läheb ja ostab põllu endale nagu see oleks
tavaline põld. Võib-olla maksab natuke liiga kallist hinda. Inimesed imestavad, miks ta küll
selle põllu ostab, seal pole ju midagi, see pole seda hinda väärt. Kui ta aga põllu omanik on,
kaevab ta varanduse välja. Siis mõistavad inimesed, miks ta selle põllu ostis. Tahan öelda, et
see mees on Jeesus. Tean, et tähendamissõnu saab mitmeti tõlgendada. Kuid tahan seda
niimoodi tõlgendada: see mees on Jeesus. Põld, millest see räägib, on maailm. Jeesus suri
kogu maailma eest, maksis hinna kogu maailma eest, kuid maailm pole see, mis Ta tahab,
vaid seda varandust põllus. Mis on see varandus? Jumala rahvas. Ta oli nõus maksma hinda
väliselt väärtusetu põllu eest, et saada endale varandus, milleks oleme meie sinuga. Nii palju
hoolib Ta sinust ja minust, nii kõrgelt hindab Ta meid, nii palju tähendame Talle, me pole
tähtsusetud, tühised, väärtusetud. Oleme ülimalt väärtuslikud, nii väärtuslikud, et Jeesus andis
oma elu, et meid endale osta. Tänasest alates ära enam kunagi räägi endast, et oled tähtsusetu
või tühine või mõttetu. Lihtsalt viska selline mõtteviis eemale, see pole piibellik. Ma ei ütle, et
peaksid uhke oleme, kuid ütlen, et mõistaksid oma tõelist väärtust. Sest sellise suhtumisega ei
saavuta sa midagi: vaene mina, ma ei suuda midagi, olen lihtsalt üks väike... See pole
Jumalale meelepärane, sa oled Jumala poeg või tütar, Jumalal pole teisejärgulisi lapsi. Sa oled
tähtis, oled väga, väga väärtuslik, oled eriline, hakka seda täna mõistma. Heida see allasurutud
suhtumine, see väärtusetuse tunne. Sa ei pea vabandama, et oled sina ise. Sina olid see, keda
Jumal tahtis. Ta tahtis sind sellisena, nagu oled, kuid Ta ei jäta sind selliseks. Sa ei too
Jumalale au olles nii alandlik, sest see pole alandlikkus, see on tegelikult uskmatus. Sa oled
Jumala laps täna, kui võtsid Jeesuse usu läbi vastu. Oled osa sellest varandusest. Usun, et
evangeeliumi teenistus on varandus välja kaevata. Jeesus ostis põllu, Ta jätab väljakaevamise
meile. Kui varandus on pikka aega maa sees olnud, on see tihti rikutud ja tuhmunud. See on
ka osa teenistusest, see jälle läikima lüüa, puhtaks teha. Usun, et see on teenistus, mille Jumal
mulle on andnud- lüüa läikima see varandus, mis on nii kaua maa sees olnud. Jumal on
andnud mulle tunnetuse mõista Jumala rahva väärtust. Kui olin väga noor kristlane, vaid paar
aastat Jumala juures, olin meditsiinisalgas ja Briti armee saatis mind Sudaani. Sudaan on
raske koht. Tegelikult praegu on seal isegi raskem. Seal kiusatakse kristlasi taga enam kui
üheski teises riigis. Algselt läksin ma Hartumisse, see on pealinn. Seejärel saatis armee mind
väiksesse raudteejaamalinna Atbarasse. Kui Atbarasse jõudsin, pandi mind armee mõistes
vastutama n.ö vastuvõtuosakonna eest. Mul oleks nagu palee olnud: mul oli kaks tuba, kaks
voodit, täiesti tühjad. Mul oli esimest korda öösärk. Kuna mul vastuvõtus ühtegi patsienti
polnud, panin ühe öösärgi selga ja magasin ühes voodis. Keset ööd tekkis mul tohutu
üleloomulik palvekoorem Sudaani rahva eest. Võin öelda, neid pole lihtne armastada, nad on
päris raevukad. Nad pole lahked või nendega pole lihtne kontakti saada. Kuid tõusin üles, mul
oli selline palvekoorem hingel, et käisin edasi-tagasi selles väikses toas ringi, seljas valge
flanellöösärk. Kui ma siis palvetasin Sudaani rahva hingede pärast ja vaatasin oma öösärgile,
ja pean ütlema, et see helendas- seal oli selline Jumala ligiolu, et mu öösärk tõesti säras. Jumal
andis mulle natuke tunda, kui väga Ta eestpalvet hindab. Siis saadeti mind teise väeosasse
Punase mere ääres. Olin vaid kapral, midagi enamat ma olla ei saanud, olin põhimõttekindel.
Mind pandi juhtima haigla kohalikku, Sudaani töötajaskonda. Pidin töötama koos töötajate
ülemaga, kelle nimi oli Ali. Pidime hommikuti kontoris kokku saama ja päeva tegevused
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planeerima. Ma ei osanud temaga kuidagi suhelda. Ta oli minu suhtes eemalolev, mina tema
suhtes. Ühel päeval sain teada, et ta usub Saatanat. Ütlesin, et usun ka Saatanat. Kui imelik
see ka poleks, oli see meie esimene kokkupuude- uskusime mõlemad Saatanat. Ühel päeval
jäi ta kontorisse hiljaks ja tuli siis longates sisse. Ütles, et käis vastuvõtuosakonnas, sest ta
jalg valutas. Olin Piiblist lugenud..ma polnud küll kunagi näinud kedagi käsi kellegi peale
panemas ja palvetamas, ma vähemalt ei mäletanud küll, kuid teadsin, et see on Piiblis.
Küsisin: kas tahad, et palvetan su eest? Ta oli nõus. Kohtlesin teda kui pommi, mis kohe
plahvatab. Seisin ettevaatlikul kaugusel, panin oma käed ta peale ja palusin väga lihtsa palve.
See oli kõik, mis teha sain. Umbes nädal hiljem tuli ta sisse ja näitas oma jalga- see oli täiesti
terve. Pärast seda tekkis meil side, saime sõpradeks. Siis tahtis ta mulle kaameli seljas
ratsutamist õpetada. Õppisingi kaameligi sõitma ja uskuge mind, see pole naljaasi. Siis
küsisin: kas tahaksid, et loen sulle Piiblist? Ta jaatas ja oli vägagi huvitatud. Mõtlesin, et
alustame Johannese evangeeliumist. Lugesin King James tõlkeversiooni, tol ajal kasutati
peamiselt seda. Kuid kogu oma inglise keele oli ta sõduritelt õppinud. Tal oli väga hea mälu.
Lugeda ega kirjutada ei osanud, kuid tal jäid asjad hästi meelde. Lugesin King James
versiooni ja tõlkisin seda sõduri inglise keelde. See oli päris keeruline. Siis ta ütles: võtame
kaamlid ja sõidame kuskile välja. Olin nõus. Mina vastutasin laovarude eest, nii et võtsime
süüa kaasa mis vaja ning ratsutasime kahel kaamelil välja. Istusime mäenõlvakule, mäest
voolas alla oja, kus oli ebameeldiva maitsega vesi. Ma pole kindel, kas täna enam nii teeksin
ja ma tingimata ei soovita seda, kuid ta ütles: meie, sudaanlased, joome seda, kuid teie,
valged, ei joo. Ütlesin: kuna midagi muud juua pole, siis joon seda. Ta küsis: miks? Ütlesin:
Jeesus ütles, et kui midagi surmavat jooksid, ei tee see kahju. Seega jõime mõlemad seda vett
ja meiega oli kõik hästi. Siis jõudsin Johannese 3. peatükini oma lihtsa Piibli lugemisega, kus
räägitakse uuestisünnist. See fraas jäi talle mõtteisse: uuesti sündima, uuesti sündima. Kui
kaamlitel tagasi sõitsime, küsis ta: uuesti sündima, mis see tähendab? Ütlesin: Jumal annab
sulle uue südame. Ta naeris, sest tol ajal südamesiirdamist veel ei eksisteerinud. Midagi muud
ta ette kujutada ei osanud. Ütlesin: see tähendab, et saad Jumala elu. Küsisin: kas tahaksid
uuesti sündida? Ta vastas jaatavalt. Ma ütlesin: täna õhtul, kui päike loojub, mine oma onni,
mina lähen kasarmusse ja palveta, et sünniksid uuesti ja mina palvetan sinu eest. Järgmisel
hommikul saime kokku. Vaatasin teda ja küsisin: kas palvetasid?- Jah. –Kas said midagi?- Ei.
Olin pettunud. Kuid Püha Vaim sosistas mu kõrva: ära unusta, ta on moslem. Küsisin: kas
palvetasid Jeesuse nimel?- Ei.- Pead paluma Jeesuse nimel, kui tahad uuesti sündida, kas oled
nõus seda tegema?- Jah.- Täna õhtul mine oma onni, mina lähen oma kasarmusse ja
palvetame. Kui teda järgmisel hommikul nägin, vaatasin teda ja ütlesin: said sa selle kätte! Ta
ütles: jah, sain küll! Kõik kuulsid sellest haiglas. Minult küsiti: mis Aliga juhtus? Vastasin: ta
sündis uuesti. Nad küsisid: mis see veel on? Vastasin: las ma räägin sulle. Haigla
ülemohvitser küsis: mis su sõber Aliga juhtus? Vastasin: ta sündis uuesti. Ohvitser oli
presbüterlane, hea, usklik mees, kuid ei teadnud midagi uussünnist. Selle tulemusena tulid
kaks mu kaassõdurit Issanda juurde. Tahan öelda, et see kõik sai alguse sellest õhtust, kus ma
nii tugevalt Sudaani rahva pärast palvetasin. Ilma valudeta sündi ei toimu. Kui me palves n.ö
sünnitusvaludes pole, siis me sündi ei näe. Piibel ütleb:“ Niipea kui Siion tunneb valusid, toob
ta ka kohe oma lapsed ilmale.“ Niipea kui kogudus on valudes, hakkab ta lapsi ilmale tooma.
Selline oli mu näide. Vaatame järgmist tähendamissõna, selle mõttega lõpetan. Nüüd jõuab asi
sinuni. Matteuse 13:45-46, mulle väga meeldib see tähendamissõna. Tähendamissõnu võib
väga mitmeti tõlgendada, kuid ütlen nagu üks mu sõpradest: mis ma teha saan, kui mul on
õigus. Viitan sellega alati kaasjutlustajale, poleks ju alandlik, kui ise nii ütlen. Matteuse
13:45-46:“ Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes ostis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe
eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle.“ Seda saab erineval
moel rakendada, kuid tahan välja pakkuda ühe, mis võib tuua su ellu muutuse. Kõigepealt
tahan öelda, et ta oli kaupmees, ta polnud turist. Ta oli kogu elu pärlitega kaubelnud, ta teadis
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pärlite õiget väärtust. Siis ta leidis selle ühe pärli, nii imeilusa ja nii kallihinnalise, et müüs ära
kõik, et saaks selle osta. See on natuke tänapäevasem versioon, kuid kujutan ette, kuidas ta
oma naise juurde läks ja ütles: kallis, müüsin me auto maha.- Sa müüsid auto ära, miks?Leidsin ühe pärli.- Pärli? Ühe pärli?- Jah.-Jumal tänatud, et meil veel katus pea kohal on.- Ei,
müüsin me maja ka maha. Kuid ta oli mees, kes teadis, mis asjade tegelik väärtus oli. Ta leidis
ühe pärli, mis oli väärt kõike muud, mis tal elus oli. Ja ta müüs kõik maha ja ostis selle pärli.
Mõelge nüüd korraks. Seda saab mitmet moodi tõlgendada. Kuid mõtle nüüd, et oled see üks
pärl, erakordselt ilus ja väärtuslik pärl. Kas tead, et pärlid on kannatuste tulemus? Austri
kannatuse läbi sünnib pärl. Võib-olla oled pidanud kannatama ja oled hakanud kahtlema, kas
Jumal ikka armastab sind. Oled hakanud mõtlema: ma pole midagi eriti väärt, ma pole
Jumalale tähtis, teised on tähtsad, kuid mina mitte. Tahan sulle öelda, et see pole nii- sa oled
Jumalale tähtis, Jumalale nii tähtis, et Ta andis oma Poja Jeesuse sinu eest risti peal surema,
just konkreetselt sinu eest. Jeesus müüs kõik, mis Tal oli, Ta jättis kõik rikkused ja au taevas
ja tuli kui puusepa poeg, kui rändav jutlustaja. Kui Ta ristil suri, siis Tal sõna otseses mõttes
polnud midagi- Ta maeti laenatud riidesse, laenatud hauda. Paulus ütleb:“ Te ju teate meie
Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie
saaksite rikkaks tema vaesusest.“ Jeesus müüs kõik, mis Tal oli, loobus kõigest sinu pärast.
Tean, et Ta ostis põllusse peidetud varanduse, s.o Jumala rahva kui terviku. Kuid Ta ostis ka
selle ühe kallihinnalise pärli- sinu. Sinu, koos su nõrkuste, ebaõnnestumiste, mõistmatuse,
pettumuste, üksilduse, hirmuga. Jeesus suri sinu eest. Usun ja olen täiesti veendunud, et kui
mitte keegi teine poleks iial päästetud saanud, oleks Jeesus siiski minu pärast surnud. Kui
poleks iial kedagi teist olnud...tänu Jumalale, et on veel miljonid teised, kuid mulle meeldib
teha Ta armastus individuaalseks, meeldib teha see isiklikuks: Ta suri minu eest, minu pärast
loobus Ta oma troonist ja andis oma elu, minu pärast kannatas Ta ristisurma ja maeti maha. Ja
minu pärast tõusis Ta surnuist, võeti üles taevasse ja istub Isa paremal käel. Kui sul on raskusi
enda väärtusega, sul on madal enesehinnang, sa ei tunne, et sa Jumalale ja ka inimestele väga
korda läheksid. Oled võib-olla üksildane, mõtled, kuidas ma siia sain. Tahan sulle öelda, et
Jumal tõi su siia. Sul on kokkusaamine Jumalaga täna õhtul. Tahan, et mõtleksid endast
järgmiselt: mõtlen selle kaupmehe peale, kes selle pärli on ostnud, ta hoiab seda oma peopesal
ja vaatab alla selle peale ja ütleb: sa oled ilus, ilusam kui ükski teine, mida olen näinud. Sa
läksid maksma kõik, mis mul oli, kuid sa oled seda väärt. Sa oled niivõrd ilus. Tahan, et
mõtleksid, et sina isiklikult oled see pärl. Sina ise, oled seal Issanda peopesal. Ta vaatab su
peale ja ütleb: sa oled nii ilus, sa läksid maksma kõik, mis mul on ja ma armastan sind. Mul
on hea meel, et surin su eest. Tahan sind veelgi aidata. Tean kogemusest, kui tihti see
probleem esineb- madal enesehinnang. Kui sul on raske uskuda, et oled tõesti Jumala silmis
väärtuslik, siis palun tõuse püsti ja juhatan su konkreetsesse palvesse. Kui sul on probleeme
enesehinnanguga, ära karda ega häbene. Kui sul on see probleem, siis tõuse püsti. Me ei
kiirusta, see on väga oluline hetk. Kurat on teinud kõikvõimaliku, et sa täna siia poleks
jõudnud, kuid ta on võidetud vaenlane. Nüüd lülita kõik muu välja, kujuta end ette selle
pärlina Jeesuse peopesal. pea meeles, et peopesas on Ta kannatuste armid. Mõtle, et Jeesus
ütleb sulle: sa oled imeilus, sa läksid maksma kõik, mis mul oli, kuid sa oled seda väärt. Mul
on hea meel, et andsin oma elu sinu eest. Palun ütle need sõnad, hoides seda pilti oma silme
ees. Korda minu järel: Issand Jeesus, ma tänan, et Sa surid minu eest, et Sa andsid end risti
peal, surid piinarikast ja häbiväärset surma, et mind endale osta. Issand, kuulun Sulle, olen
igavesti Sinu oma. Tean, et Sa ei jäta mind iial ega hülga mind, olen Su peopesale
jäädvustatud. Olen ilus Sinu silmis, ilusam kui kogu maailm, mille Sa lõid, sest andsid oma
armastuse mu üle. Kuna Sina armastad mind, siis armastan mina Sind, võta vastu mu armastus
täna, annan end uuesti Sulle täna. Ma tänan, et ma pole soovimatu, ma pole väärtusetu, mind
pole välja tõugatud, ma pole mahajäetud, olen vastu võetud, Sinus, Issand. Tänan Sind veel ja
veel selle imelise armastuse eest, mille risti välja valasid. Tänan Sind!
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Pilguheit tulevikku.
Tunnistame täna kirjakohta 1Tessalooniklastele 5:23-24. Olen ka varem maininud, et kus
Piibel ütleb „sina“, ütleme meie „meie“, nii teeme selle isiklikuks:“ Aga rahu Jumal ise
pühitsegu meid läbinisti ning meie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie
Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Ustav on see, kes meid kutsub; küll tema teebki seda.“
Valisin selle kirjakoha, kuna usun, et see sobib meie teemaga. Täna õhtul astun julgelt usus
välja ja esitan teile, mida kutsun:“ Pilguheit tulevikku“- teisisõnu prohvetlikud kuulutused
Piiblis Iisraeli kohta, mis pole veel täide läinud. Pakun välja, mismoodi need täide minna
võiksid. Alustan sellega, et Uus Testament rõhutab, kui tähtis on tähele panna piibellikke
ettekuulutusi. Räägin täna õhtul Piibli kirjalikest ettekuulutustest. Usun ka
prohveteerimisandi, kuid praegu ei räägi ma sellest. Inimprohveteeringud peab läbi katsuma,
Piibel on aga juba täielikult puhastatud. See on standard, mille järgi otsustame kõige muu üle.
Vaatame 2 Peetruse 1:19. Peetruse teemaks on Issanda Jeesuse tulemine väes ja aus.
Eelmistes salmides ütleb ta, et tema ja teised kaks apostlit olid Muutmise mäel Jeesuse
austamise tunnistajateks, selline saab Ta olema siis, kui Ta tuleb. Siis ta aga jätkab, et kuigi
oma silmaga tunnistamine on tähtis, on see siiski teisejärguline kirjutatud Pühakirja kõrval. Ta
räägib prohvetlikust sõnast- need on Piibli kirjapandud prohveteeringud. Me oleme pimedas
paigas, maailm muutub aina pimedamaks, siin pole enam õiget valgust. Kuid Peetrus ütleb, et
Jumal on valmistanud valguse pimedusse- see on prohvetlik Jumala Sõna, ja et peate seda
tähele panema. Kui me ei pane tähele Piibli kirjutatud prohveteeringuid, jätame end ilma
valgusest, mille Jumal on valmistanud ja me jääme siis pimedusse. Ja mul on väga kahju
öelda, aga suur osa kogudusest on pimeduses, sest nad ei tea ega pööra tähelepanu
prohvetlikule Jumala Sõnale, kuid see ei pea nii olema. Siis toob Peetrus imeilusa pildi, ta
ütleb: pead nii kaua tähele panema, kuni koidutäht tõuseb teie südames. Ta ei räägi Jeesuse
tulekust, vaid millestki, mis toimub me südames. See on väga selge mu jaoks, sest üle aasta
elasin Egiptuse ja Liibüa kõrbetes pea igasuguse varjuta, magasime peamiselt liival. Sellises
olukorras läksime magama ja tõusime koos päikesega. Teatud aastaajal panin tähele, et just
koidu ajal hakkas kogu idapoolne horisont helendama. Võid arvata, et nüüd hakkab päike
tõusma. Kuid see polnud päike, vaid see oli, nagu Peetrus ütles, koidutäht. Astronoomilises
keeles on see õhtul Veenus ja hommikul Aurora. See pole täht, see on planeet. Kuid teatud
aegadel aastas, just enne päikesetõusu, kerkib koidutäht üle horisondi. Ja see on nii hele, et
hetkeks mõtled, et see on päike. Kuid kui koidutäht tõuseb, siis tead kindlalt, mis järgmisena
juhtub- päike tõuseb. Peetrus võrdleb prohvetlikku Pühakirja koidutähe mõjuga me südames.
Ta ütleb: kui paned tähele seda koidutähte oma südames, siis annab see sulle täieliku kindluse
ja kinnituse Jeesuse Kristuse tulekust aus. See on väike tunnistus apostel Peetruselt tohutust
olulisusest ja vajadusest pöörata tähelepanu prohvetlikule Jumala Sõnale. Siin on ka
probleem, milles Kristuse Ihu on põhimõtteliselt jagatud kaheks ebavõrdseks osaks: väike
hulk inimesi on prohveteeringute suhtes fanaatilised ja nemad ütlevad, mis järgmisena
juhtuma hakkab. Enamasti nad eksivad ja seetõttu kipuvad prohveteeringud halba valgusesse
seadma ning teevad ülejäänud Kristuse Ihu prohveteeringute suhtes ettevaatlikuks. Ülejäänud
ja need, kes prohveteeringutest palju ei tea, elavad pimeduses, kas nad siis mõistavad seda või
mitte, kuigi valgus on kättesaadav. See mõjutab seda, kuidas me palvetame. Väga tihti
palvetavad kristlased asjade eest, mis on vastuolus Jumala ilmutatud plaaniga. Võid palvetada
nii palju kui jaksad, kuid su palve ei saa vastust, sest Jumalal on plaan ja Ta toimib sellele
vastavalt. Kuulsin ühest jutlustajast, kes ütles: kui me kõik kõvasti palvetame, siis võib-olla
kohtupäeva ei tulegi. See on lihtsalt rumal, sest Piibel ütleb, et viimne kohtupäev tuleb.
Ükskõik kui suur hulk palvet ei muuda seda. Peame õppima palvetama Jumala ilmutatud
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eesmärkide piires. See on prohveteeringute üks peamine ülesanne. On ka probleeme
prohveteeringute mõistmisega ja tahan selgitada, mis on selle põhiprobleemiks. Vaatame 5
Moosese 29:28, kus Mooses ütleb Iisraelile:“ Varjatu kuulub Issandale, meie Jumalale, aga
mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime selle Seaduse kõigi
sõnade järgi!“ Mooses ütleb, et Jumala Sõnas on kahte tüüpi asju: salajased asjad, mida teab
vaid Jumal ja asjad, mis on ilmutatud meie jaoks, et võiksime neid rakendada, mitte lihtsalt
teoretiseerida neid, mitte lihtsalt näidata, et oleme päris targad, sest teame, mis järgmisena
juhtub, vaid kohandada oma elud nendele vastavalt. Usun, et peamine probleem
prohveteeringute tõlgendamisel on see, et nad tegelevad hoogsalt salajaste asjadega ja jätavad
ilmutatud asjad tähelepanuta. Iga kord, kui räägin prohveteeringutest, tuleb keegi lõpus ja
küsib: Kas koguduse ülesvõtmine toimub suure viletsuse alguses, selle keskel või lõpus?
Vastan alati: ma ei tea. Mina arvan, et see on salajane asi. Ma ei usu, et Jumal oleks täielikult
neid asju avaldanud. Ta on lahingustrateeg ja Ta ei kavatse oma lahingustrateegiat vaenlasele
avaldada. Nende inimeste probleem on aga selles, et nad ei tee eriti midagi ilmutatud asjade
suhtes. Minu jaoks on üks selge ilmutatud kirjakoht Matteuse 24:14:“ Ja seda Kuningriigi
evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb
lõpp.“ Apostlid olid Jeesuselt küsinud: mis on Su tuleku ja ajastu lõpu põhimärk? Jeesus andis
neile mitu märki ja ühe põhimärgi- Matteuse 24:14. See on viimane, otsustav ajastulõpu märk.
Probleemiks on aga, et paljud, kes on nii hõivatud prohveteeringutega, ei tee midagi selleks,
et evangeelium saaks kuulutatud kõigile rahvastele kogu maailmas. Üks tingimustest Jumala
Sõna mõistmiseks on kuuletuda sellele, mis sa juba tead. Kui kuuletud sellele, mis sa juba
tead, annab Jumal veel. Kui ei kuuletu, ei anna Ta midagi. Usun, et võti prohveteeringute
vajalikuks mõistmiseks on kuuletuda sellele, mis on juba ilmutatud. Minu ja Ruthi jaoks
tähendab see kuulutada Kuningriigi evangeeliumi kõigile rahvastele. Jumala armu läbi teeme
seda ka vähemalt 120 riigis ja teeme seda erinevaid kanaleid pidi. Ma ei ütle seda uhkustades
ega oma teenistust reklaamides, kuid me teeme midagi. Mida sina teed? Kui palju oled seotud
sellega, et evangeelium jõuaks kogu maailma? Mainisin juba varemgi, et Paulus ütleb
Roomlastele 11:25:“ ...kuni paganate täiskogus on sisse astunud ja nõnda pääseb lõpuks kogu
Iisrael...“ Kui tahad näha kogu Iisraeli päästetuna, siis hakka paganate täisarvu sissetoomisega
tegelema. Sest kogu Iisrael ei saa päästetud, kuni see pole sündinud. Tahan öelda, et Piibel on
mõistetav neile, kes kuuletuvad sellele, mis on selgelt avaldatud. Ärme lase end häirida
asjadest, mida me täielikult ei mõista. Ärme ürita Jumalalt Ta saladusi välja meelitada,
rakendame hoopis seda, mida teame. Kui me seda teeme, siis oma kogemusest tean, et Jumal
annab sulle mõistmist juurde, kui seda vajad. Kui sa aga ei kuuletu sellele, mida juba tead, siis
ära oota, et Jumal sulle mõistmist juurde annab. Nüüd annan teile kaheksa Iisraeliga seotud
pilguheitu tulevikku- need on kaheksa erinevat kirjakohta, mis ennustavad asju, mis juhtuvad
ajastu lõpul Iisraeli suhtes. Ma pole kindlasti eksimatu. Annan oma siira arusaama pärast
lugemist ja mõtisklemist ja palvet ja Jumala otsimist ning usun tegelikult, et Jumal on mind
selleks tööks kutsunud. Et oleksin Pühakirja tõlgendajaks maailma praeguse olukorra valguses
ja mis on ees tulemas. See on minu veendumus. Kuid sul on vabadus minuga mitte nõustuda
ja sa võid isegi taevasse saada, kuigi oled minuga eriarvamusel. Minu eesmärk Piibli
lugemisel on alati aastaid olnud olla objektiivne. Usun, et see on osalt tingitud mu
filosoofilisest taustast, sest see on tüüpiline lähenemine filosoofias: leiame faktid, analüüsime
neid ja teeme oma järeldused. Piibli suhtes on väga raske olla objektiivne, sest enamik on
pärinud traditsioonilised tõlgendused, mis ei pruugi piibellikud olla. Enamusel meist on
isiklikud eelarvamused ja suhtumised, mis on osa me loomusest ja võivad jääda teele ette, et
saaksime objektiivselt vastu võtta seda, mis Jumal on öelnud. Toon ühe näite: olin Egiptuses
II maailmasõjas aasta otsa haiglas ühe nahahaigusega, mida arstid ravida ei osanud. Ei räägi
üksikasju, kuid olin kohutavas depressioonis, olin juba kristlane, hiljuti päästetud ja Vaimuga
ristitud. Kordasin endale: tean, et Jumal teeks mu terveks, kui mul oleks usku. Kuid
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järgmisena ütlesin: kuid mul pole usku. Ja sel hetkel olin meeleheite tipul. Kuid siis säras
imeline valgus mu pimedusse: Roomlastele 10:17:“ Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus
aga Kristuse sõna kaudu.“ Ütlesin endamisi: tänu Jumalale, kui mul usku pole, siis võin seda
saada, see tuleb. Kui mina otsustan kuulata, mida Jumal oma Sõnas ütleb, siis usk tuleb.
Võtsin endale pastaka ja hakkasin lugema läbi kogu Piiblit ja joonisin sinisega alla kõik, mis
puudutas tervenemist, tervist, füüsilist jõudu ja pikka iga. Teate, mis mul lõpuks oli? Sinine
Piibel. See veenis mind objektiivselt, et Piiblil on tervenemise kohta palju öelda. Mu usuline
taust oli anglikaani kirik. Ma ei süüdista anglikaani kirikut, kuid pärast seda, kui olin iga päev
10 aastat kirikus käinud, pühapäeviti kaks korda, olin jõudnud järeldusele, et kui tahad
kristlane olla, siis pead olema nõus olema täiesti õnnetu. Ma otsustasin lõpuks, et võin olla
vähem õnnetu, kui ma polnud kristlane. Sellise otsuse ma tegin. Siis kohtusin imeliselt
Issandaga sõjaväekasarmus keset ööd- Ta päästis mind, ristis mind Vaimuga ja mu arvamus
muutus. Mul oli aga siiski tugev mõju oma eelnevatest arusaamadest. Iga kord, kui lugesin
Piiblist, et Jumal tahab, et oled terve, edukas ja õnnistatud, mõtlesin, et see on küll liiga hea.
Ma ei suutnud seda uskuda. Kui ma siis ühel päeval haiglavoodil istusin ja seda ütlesin, et see
on liiga hea, midagi on siin valesti, rääkis Issand mittekuuldaval häälel, kuid väga selgesti:
ütle mulle, kes on õpetaja ja kes on õpilane? Ütlesin: Issand, Sina oled õpetaja ja mina olen
õpilane. Siis Ta ütles: kas laseksid siis ennast õpetada? Siis mõistsin, et ei saanud Jumala
Sõna objektiivselt vastu võtta oma varasemate eelarvamuste pärast, mis mu peas olid. Ära
arva, et on alati lihtne Jumala Sõna objektiivselt vastu võtta. See nõuab aega, palvet ja ka
seda, et paned maha oma teooriad ja eelarvamused ning alandad end Jumala Sõna ette. Nüüd
annan teile kaheksa pilguheitu tulevikku, mis on kõik seotud Iisraeliga. Kutsun neid
pilguheiteks, sest ma ei usu, et prohveteeringud annavad meile täieliku selge nimekirja
tulevikusündmustest tänasest selle ajani. Usun, et ettekuulutused keskenduvad teatud
olukordadele, kirjeldab neid elavalt ja liigub siis edasi järgmise stseeni juurde. Mis aga
vahepeal sünnib, seda väga tihti ei avaldata. Esimese pilguheite pealkirjaks panin „Unikaalne
viletsus“. Seda mainitakse Jumala Sõnas selgelt ja rõhutatult mitmeid kordi. Vaatame
kõigepealt Jeremija 30:3-7, see on selge, konkreetne ettekuulutus, kuidas Jumal plaanib ajastu
lõpul Iisraeliga toimida. Sest peatüki lõpus ütleb Issand: lõpuaegadel te mõistate. Teisisõnu on
see prohveteering, mida ei mõisteta enne lõpuaegu. Usun, et elame lõpuaegadel ja usun, et
võime seda nüüd mõista. Sõnum on Jeremija 30:3 alates:“ Sest vaata, päevad tulevad, ütleb
Issand, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva vangipõlve, ütleb Issand, ja ma toon nad
tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile, ja nad pärivad selle.“ Nagu varem mainisin,
vaid üks maa vastab sellele kirjeldusele. See on Iisrael ja Issand ütleb, et aegade lõpul toob Ta
juudi rahva tagasi oma maale ja nad pärivad selle. Ükskõik, mis Yasser Arafat ütleb või ÜRO
või Ameerika valitsus. Lõpptulemus on see, et nad pärivad selle. Jumalal on õigus ja
ülejäänud eksivad, kui nad nõus pole. Olen Ameerika kultuuris märganud, et meil on
suhtumine, et kliendil on alati õigus. See on eksitav. On ainult üks isik, kel on alati õigus- see
on Jumal. Peaksime Jumala ette selle suhtumisega tulema: Tal on õigus ja kui me ei ole nõus,
siis me eksime. Olles tutvustanud sündmust, kus juudid naasevad oma maale pärast 19
sajandit eemalolekut, hoiatab Jumal selle eest, mis toimuma hakkab. Need, kes plaanivad
emigreeruda Iisraeli, kuulake tähelepanelikult seda hoiatust, sest see võib su meelt muuta. Ma
ei väida, et see peaks, kuid vähemalt ära astu sellesse pimesi. „Ja need on sõnad, mis Issand
ütles Iisraeli ja Juuda kohta:“ Me oleme kuulnud hirmukisa; on kartus, aga mitte rahu.“
Teisisõnu, Iisraeli tagasitulekule ei järgne koheselt rahu, vaid just vastupidi. Iisrael on olnud
iseseisev riik 45 aastat (lindistatud 1993.a.), neil pole kuu aegagi rahu olnud. Nii et peate
nõustuma- Piibel on täpne. „Küsige ometi ja vaadake: kas meesterahvas sünnitab? Mispärast
ma näen iga meest käed puusas nagu sünnitajal naisel ja mispärast on kõik näod muutunud
kahvatuks?“ Issand ütleb, et midagi nii hirmsat ja kohutavat hakkab juhtuma, et isegi mehed
kahvatuvad ja käituvad kui sünnitavad naised. Edasi:“ Häda! Sest see päev on suur,
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sellesarnast ei ole.“ See on erekordne aeg Iisraeli ajaloos. Sellist aega pole varem olnud ja
kunagi ei tule ka. Siis öeldakse:“ See on Jaakobile ahastuse aeg...“ Või Jaakobi viletsuse aeg.
Kuid ärge viimast lauset tähele panemata jätke. „..aga ta (Jaakob) päästetakse sellest.“ Mitte
selle eest, vaid selle läbi. See on väga selge ettekuulutus erakordsest viletsuseajast, mis Juudi
rahvast pärast oma maale naasmist ees ootab. Nüüd vaatame suurimat Heebrea prohvetit
Jeshua’t (Jeesust). Pidage meeles, et Jeesus polnud vaid Õpetaja, Karjane või Päästja, Ta oli
ka Prohvet, suurim kõigist prohvetitest. Matteuse 24, mis on Ta viimane prohvetlik sõnum,
antud Õlimäel, toob Jeesus välja rea sündmusi, mis juhtuma hakkavad. Võtmesõna selle
peatüki mõistmiseks on sõna „siis“, see esineb seal 9 korda. Eelmises põlvkonnas oli suur
juudist usklik nimega Meyer Pearlman, kes õppis prohvetlust. Enamasti on juutidel selgem
arusaamine prohvetlusest kui enamusel mitte-juutidel, kui just Jumal neid aidanud pole. Ta
ütles: kui tahad uurida mõnda prohveteeringut, siis see on otsekui keha luudest
kokkupanemine. Kui tahad, et see välja tuleks, pead alustama keha õigest osast, milleks on
selgroog. Ära alusta vasaku jala varbaga, see ei näita sugugi, kuhu ülejäänud osad käivad. Kui
aga selgrooga alustad, siis kõik teised osad asetuvad mingil kujul selgroo külge. Siis ta ütles:
piibelliku ettekuulutuste selgrooks on Matteuse 24- see on mulle aastaid hindamatuks abiks
olnud. Kui tahad prohveteeringuid uurida, alusta selgrooga. Uuri põhjalikult, mida Jeesus
Matteuse 24 õpetas, mis on paralleelselt ka Luuka 21 ja Markuse 13- need on sama jutluse
kolm versiooni. Meie vaatame Matteuse 24. Kirjakoht, mida olen juba mitu korda maininud,
on Matteuse 24:14, on Jeesuse vastuseks, mis on Ta tagasituleku peamiseks märgiks. Siin
ütleb:“ Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile
rahvastele ja siis tuleb lõpp.“ See on väga lai vaatenurk- Kuningriigi evangeelium kõigile
rahvastele kogu maailmas. Salmis 15 toimub täielik tähelepanukeskme muutus, lausa
drastiline. See on täpselt sama Roomlastele 11:25-26:“...kuni paganate täiskogus on sisse
astunud, ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael.“ Matteuse 24:14 keskendub kõigile
mittejuutidele, kes täisarvus sisse tulevad. Matteuse 24:15 muudab täielikult tähelepanu
keskme suunates selle tillukesele maalapile Vahemere idakaldal ja ühele linnaleJeruusalemmale. See on täpselt võrreldav salmide üleminekuga Roomlastele 11:25-26.
Kõigepealt kogu maailm, kõik rahvad ja seejärel Jumala viimane tähelepanu keskpunkt on
Iisraelil. Nüüd loen need sõnad ja selgitan neid: kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse
koletist, millest prohvet Taaniel on rääkinud- lugeja mõtelgu sellele!“ Teisisõnu, see võib
poliitiliselt ohtlik olla, kui see isik tuvastataks, see võib põhjustada tagakiusu ja seda poleks
vaja. Annan oma otsekohase arvamuse: püha koht on templiala- üks koht maa peal, mille
Jumal spetsiaalselt eraldas oma elukohaks ja auhiilguseks. Hävituse koletis- usun, et see on
mingi konkreetne märk ja see võib mitmeti ilmneda, et antikristus on nüüd võimu haaranud ja
ennast Jumalaks tunnistanud. Ta nõuab kõigilt täielikku allumist ja ülistust. See osutub
suurimaks kriisiks ortodoksetele juutidele, sest üks põhjus, miks nad Jeesust omaks ei võta, on
see, et Jeesus on vaid inimene, mitte Jumal ja nad kummardavad ainult Jumalat. Nüüd
seisavad nad silmitsi inimesega, kes ütleb, et ta on Jumal ja kes teda ei kummarda, sureb.
Usun, et Jumal on selle nii korraldanud, sest ortodoksed juudid on sunnitud selle teemaga
tegelema. Nüüd ütleb Jeesus, siin on ka järgmine „siis“, salm 16:“ Siis need, kes on
Juudamaal, põgenegu mägedesse.“ Siin ei öelda “Läänekaldal“, vaid „Juudamaal“.
Tähelepanu on nüüd Jeruusalemmal ja väikesel maalapil nimega Juuda. Siis räägib Ta tohutu
pakilisusega:“ Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma...“ Seal maailmaosas
on majadel tasapinnalised katused ja väga tihti on maja välisküljel trepp katusele. Jeesus
ütleb: kui oled katusel, tule mööda välist treppi all ja põgene, ära mine tagasi majja, sul pole
selleks aega. Siis Ta ütleb:“ Kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube!“ Jällegi
tohutu pakilisus: pole aega minna riideid tooma, põgene! Jeesus poleks saanud seda enam
tõsisemaks ega olulisemaks muuta. „Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad
neil päevil!“ Väga loogiline- lapseootel või imetaval naisel oleks väga raske sellist
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põgenemist ette võtta. „Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega
hingamispäeval.“ See on väga selge näide, kui tähtis on prohveteeringuid tunda. Sest kui leiad
end selles olukorras, siis tavapäraselt paluksid: Issand, tee nii, et me ei peaks põgenema. Kuid
Jeesus ütleb, et seda võimalust pole, te peate põgenema, kuid te saate palvetada, et te ei peaks
põgenema talvel ega hingamispäeval. See on väike näide sellest, kui oluline on ettekuulutusi
tunda. Väga tihti inimesed paluvad asju, mis on väljaspool Jumala ilmutatud tahtest. Miks on
oluline, et see ei juhtuks hingamispäeval? See on ka huvitav, sest elasin seal maal, kui see oli
veel Briti mandaadi all, 4 aastat. Ja poleks mingit tähtsust olnud, kui inimesed oleks pidanud
sabati ajal põgenema. Aga Iisraeli riigi loomisest alates peetakse sabatit täiesti erandliku
päevana ja väga tugevalt piiratakse enamust ühistransporti. Seega kui inimesed püüavad
põgeneda sabati ajal, oleks neil mitmeid takistusi ja nad torkaksid eriliselt silma. Jeesus ütleb:
palvetage, et see ei saaks probleemiks. Kuid Ta ei ütle: palvetage, et te ei peaks põgenema.
Põgenema peate, aga tehke seda võimalikult kiiresti. Näete, kui oluline on selle aja inimestel
prohveteeringuid mõista. Salm 21:“ Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma
algusest kuni praeguse ajani aga tule enam iial.“ Jällegi ütleb Jeesus, et tuleb erakordne
viletsuseaeg, midagi sarnast pole iial varem toimunud ega juhtu ka tulevikus. See on otseselt
seotud sündmustega Iisraeli riigis ja Jeruusalemma piirkonnaga. Ta jätkab:“ Ja kui nende
päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski...“ Inimkond hukkuks. Üks teadlane ütles
mulle hiljuti: maa peal on praegusel hetkel piisavalt tuumarelvastust, et hävitada kogu
inimkond 250 korda. Ma ei ütle, et tuumasõda tuleb, ütlen vaid, et see on teaduslik fakt.
„...aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.“ Nende pärast, kelle Jumal on valinud. Sa
tõesti ei mõista enne piibellikke prohveteeringuid, kuni mõistad, et Jumalal on oma
väljavalitud. Inimestele see ei meeldi, kuid Jumalat see ei muuda. Humanistid on tugevalt
selle vastu, kuid Jumal ei arutanud seda nendega. Näete, et sõna „valitud“ kasutatakse selles
peatükis kaks korda. Mõnes mõttes on Jumala peamine hool kõige selle keskel nende suhtes,
keda Ta on endale valinud. Enamus kaasaegseid kristlasi eksivad selles, nad ütlevad: mina
valisin Jeesuse. Ei valinud, Jeesus valis sinu. Jeesus ütles oma jüngritele: teie ei valinud mind,
mina valisin teid. Üritan välja tuua, et tuleb häda, mida ei saa võrrelda millegagi inimajaloos,
sellist pole kunagi varem olnud ega kunagi ei kordu ka. Roomlastele 2:8-9 kirjeldab Paulus
Jumala kohtumõistmise printsiipi:“...viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele
sõnakuulmatud, aga kuulekad ülekohtule.“ Viha ja raevu- see on Jumala reaktsioon. Ahistus
ja kitsikus- see on Jumala reaktsiooni tagajärg. „Ahistus ja kitsikus..“. Kaks karmimat sõna
kreeka keeles. „..tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja, juudile esmalt ja siis kreeklasele
(mittejuudile).“ Viletsus toimub korra järgi. Viletsus saab alguse juutidega ja liigub edasi
mittejuutide juurde. See peaks olema ehmatamapanev meile, mittejuutidele. Kui mõelda, mis
holokausti ajal toimus, maalib see kohutava pildi sellest, mis juhtub mittejuudi rahvastega.
Kaldun arvama, et olukord, mis areneb Ida-Euroopas ja Venemaal, on selle põhimõtte
realiseerumine. Sest neis piirkondades oli antisemitism kõige enam levinud. Usun, et nad
lähevad Jumala kohtumõistva käe alla. Selline pilt siis. Vaatame Ilmutuse 7, seal on veel üks
kirjakoht, mis viitab ilmselgelt samale ajale. Ilmutuse 7:13-14, Johannes nägi nägemust
tohutust inimhulgast, kes tuli Jumala trooni ette palmioksad käes ja hüüdsid: pääste ja au
Tallele. Salm 13:“ Üks vanematest kõneles ja ütles mulle:“ Need seal valgetes rüüdes- kes nad
on ja kust nad tulid?““ Johannes andis väga targa vastuse: Ta ütles:“ Mu isand, sina tead.“
Ning ta ütles mulle:“ Need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd
ja teinud need valgeks Talle veres.“ Siin on jällegi see suur viletsus. Näeme seda järgemööda
Jeremija 30, Matteuse 24 ja Ilmutuse 7. Kuigi see saab alguse juutidest, on selle lõplik mõju
siiski kõigil rahvastel. Järgmine pilguheit on nimega pitseriga kinnitatud 144 tuhat. Vaatame
Ilmutuse 7:1-8. Nende kahe loo otsene side ei ole selge, need võivad toimuda samaaegselt või
üks toimuda veidi varem. Ilmutuse 7:1 ütleb Johannes:“ Pärast seda ma nägin nelja inglit
seisvat ilmamaa neljal nurgal kinni pidamas ilmamaa nelja tuult, et tuul ei puhuks ilmamaa
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peale ega mere peale ega ühegi puu peale.“ Neli inglit hoidsid tagasi Jumala kohtumõistmist.
„Ja ma nägin teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt, temal oli elava Jumala pitsat ning ta
hüüdis suure häälega neile neljale inglile, kel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele:“ Ärge
tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala
sulaste otsaesisele!““ Teisisõnu peab olema üks hulk pitseriga Jumala sulaseid, enne kui see
viletsus lõpuks alguse saab. Johannes ütleb:“ Ma kuulsin pitseriga märgitute arvu: sada
nelikümmend neli tuhat pitseriga märgitut kõigist Iisraeli laste suguharudest.“ Siis ta loetleb
12 suguharu, 12 tuhat igast suguharust. Üks suguharu oli puudu, milline oli puudu? Daani
suguharu. Miks? Selle üle võib spekuleerida, kuid ma ei tee seda. Usun, et seal ei saa olema
143 999 ega 144 001, vaid neid saab olema 144 tuhat. Usun, et Jumal on täpne. Kui uurid
asju, mida Jumal plaanib, on need tehtud ülima täpsusega. Nii telgis kui Saalomoni templis
iga mõõde oli täpselt paika pandud ja midagi ei jäetud inimeste otsustada. Mina usun, et see
on Jumal, kes valitseb ajalugu. Meil on siis 144 tuhat pitseriga kinnitatud iisraellast ja siis on
veel, mida hetkeks juba vaatasime, Ilmutuse 7:9:“ Pärast seda ma nägin, ennäe: suur
rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja
rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes.“
Pakun välja ühe selgituse: selle järjestuse tõttu, milles neid sündmusi kirjeldatakse, usun, et
Jumal päästab 144 tuhat noort Juudi meest ja saadab nad kõigisse maailma maadesse. Nende
teenimise tulemuseks on rahvahulk, keda ükski ei suuda loendada. See on minu tõlgendus,
sest usun, et Jumala plaan on alati õnnistada mittejuute juutide läbi. Oled kuulnud ütlemist,
mida ütles üks eelmise sajandi juudist usklik: Jumalal on kaks kohtumõistmise printsiipi: Ta
õnnistab mittejuute juutide läbi, kuid mõistab juutide üle kohut mittejuutide läbi. Kui vaatad
ajalukku, siis on seda korduvalt juhtunud. Vaatame Ilmutuse 14, see on 144 tuhande
kõrkpunkt. Johannes ütleb Ilmutuse 14:1:“ Ma nägin, ennäe: Tall seisis Siioni mäel ning koos
temaga sada nelikümmend neli tuhat, kelle otsaesisele oli kirjutatud tema nimi ja tema Isa
nimi.“ Kahtlemata on tegu 144 tuhandega, kes olid otsaesisel pitseriga kinnitatud. Pitseriks on
Isa, Jumala nimi ja Jeesuse, Messia nimi. See on huvitav, sest üks Ilmutuse raamatu teemadest
on inimeste pitseriga kinnitamine. Selleks on kaks allikat: üks on tõeline Messias, teine on
valemessias. Tõelise Messia teenijatel on otsaesisel pitseriks Isa ja Poja nimi. Neil, kes on
allutanud end valemessiale, on pitseriks kas otsaesisel või käel tema nimi või number. Ja tema
numbrit teavad kõik- 666. Mainin midagi möödaminnes, see on huvitav. Nii kreeka kui
heebrea keeles on tähestiku tähtedel ka numbriline väärtus. Võid kirjutada iga numbri ka
tähtedena. Mõtlesin endamisi: kui valemessial on kreeka keeles number 666, siis mis on see
tõelisel Messial? Võtsin nime „Jeesus“ kreeka keeles, kirjutasin selle vertikaalselt, kirjutasin
igale tähele vastava numbri ja liitsin kokku. Teate, mis ma sain? 888. See kinnitab mind, et
olen õigel teel. Sest see oleks küll hämmastav kokkusattumus, kui see poleks Jumala poolt nii
planeeritud. Tahan öelda sellega, et Jumal kinnitab oma inimesi pitseriga ainult otsaesisel. Ta
ootab vabatahtlikku, arusaavat alistumist. Antikristus aga kinnitab nad pitseriga kas otsaesisel
või käel. Teisisõnu, kas nad tahavad ja saavad aru või mitte, peaasi, et nad kuuletuvad, see on
kõik, mis ta tahab. Jumal ootab teadlikku koostööd ja alistumist. Loeme edasi Ilmutuse 14:2:“
Ja ma kuulsin häält taevast, otsekui suurte vete kohisemist ning nagu suure kõue mürisemist,
ning hääl, mida ma kuulsin, oli otsekui kandlemängijate hääl, kes mängivad oma kandleid.“
Mulle meeldib Old King James tõlge: kuulsin kandlemängijaid mängimas oma kandleid. Sel
on oma mõju, kui seda kolm korda korratakse. „Nad laulsid uut laulu trooni ees ning nende
nelja olevuse ja vanemate ees, ning keegi muu ei suutnud õppida seda laulu kui vaid need
sada nelikümmend neli tuhat, kes on ära ostetud ilmamaalt.“ Mõistan seda nii, et nad olid
täitnud oma maapealse ülesande ja nad on taevas trooni ees. Ja usun, et nad jõudsid sinna
märtrisurma läbi. Usun, et nad kõik andsid oma elu. See on minu arvamus. Edasi öeldakse
nende kohta:“ Need on need, kes ei ole endid rüvetanud naistega, nad on puhtad nagu neitsid.
Need on need, kes järgivad Talle, kuhu ta iganes läheb. Need on inimeste seast ostetud
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esmaanniks Jumalale ja Tallele ning nende suust ei ole leitud valet, nad on laitmatud.“ Pilt,
mis siin tekib, on grupp noori mehi, ilmselt teismelisi, võib-olla vanuses 15-18, sest siin ütleb:
nad ei ole rüvetanud end naistega. Nad on end puhtana hoidnud. Nad olid ka täiesti ausadnende suus ei olnud valet. Võin öelda, et peaksid väga kaua tänapäeva Iisraelis otsima, et
leida 144 tuhat, kes sellele kirjeldusele vastaksid. Püha Vaim eraldab aina rohkem noori
evangeeliumi kuulutama. Hiinas on enamus edukatest evangelistidest alla 20 aastased.
Räägitakse, et 25 000 hiinlast saab iga päev päästetud. Näen pilti noortest Juudi poistest või
meestest, kes on Jumala poolt sõltumatult välja valitud ja eraldatud tööks, milles oleks
pidanud kogu Juudi rahvas osalema- kuulutama head sõnumit Messiast. Pärast seda ütleb
Johannes:“ Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel oli igavene evangeelium, et
kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal...“ „Ja ta hüüdis suure häälega:“ Kartke
Jumalat ning ülistage teda.“ Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes:“ Langenud, langenud on
suur Paabel...“ Veel kolmas ingel järgnes talle, hüüdes suure häälega:“ Kui keegi kummardab
metsalist ja tema kuju, ning võtab tema märgi oma otsaette või oma käe peale, siis ta saab
juua Jumala raevu viina...“ Siis on seal hoiatus kohtumõistmise eest, mis tuleb kõigi peale, kes
metsalist kummardavad. Mulle avaldab muljet, et tolleks hetkeks on evangeeliumi
kuulutamine inglite kätte usaldatud, mida varem pole olnud. Oletan, et olukord maa peal on
muutunud nii tohutult korratuks ja segaseks, et inimestele ei ole enam võimalik kuulutada, nii
et ajutiselt on see töö antud inglite kätte. See on minu arvamus. Nüüd vaatame maa kahte
viimast lõikust. Ilmutuse 14:14:“ Ma nägin, ennäe: valge pilv ning see, kes istus pilvel, oli
Inimese Poja sarnane, tal oli kuldpärg peas ning vahe sirp käes. Ja üks teine ingel väljus
templist, hüüdes suure häälega sellele, kes istus pilvel:“ Hakka tööle oma sirbiga ning lõika,
sest lõikustund on tulnud, sest ilmamaa lõikus on juba küps.“ Kreeka keeles „on kuiv“,
teisisõnu kui seda ära ei lõigata, läheb see kaotsi. „ Ja see, kes pilvel istus, pistis oma sirbi
ilmamaa külge ning ilmamaa lõigati paljaks.“ Leian, et see on viimane suur halastuselõikus,
päästelõikus. Seejärel, nagu Iisraelis ongi, järgneb viljale viinamarjalõikus. Viimast
kohtumõistmist kirjeldatakse siin:“ Üks teine ingel väljus templist taevas ning temalgi oli
vahe sirp. Ja üks teine ingel, kellel oli meelevald tule üle, tuli altarist, ning hõikas valju
häälega sellele, kellel oli vahe sirp:“ Hakka tööle oma vaheda sirbiga ning lõika maha
ilmamaa viinapuu kobarad, sest selle marjad on küpsed!“ Jumal ei lõika enne, kuni viljad on
küpsed. „Ja ingel pistis oma sirbi ilmamaa külge ning lõikas paljaks ilmamaa viinamäe ning
viskas marjad Jumala raevu suurde surutõrde.“ See suur viinamarjapress oli Jumala vihase
kohtu veinipress ülekohtuste vastu. Siin ütleb:“ Surutõrt sõtkuti väljaspool linna (ilmselt
Jeruusalemma) ning tõrrest voolas välja verd hobuste valjastest saadik tuhat kuussada vagu
maad.“ See on umbes 296 km. Neid, kes prohveteeringuid vaimselt ja kujundlikult selgitavad,
küsin alati: kas see veri oli ülekantud tähenduses või oli see päris veri? See on väga oluline
vahe. Mina usun, et see oli päris veri. Jesaja 63 on väike lõik, mis on sellega otseselt seotud.
Jesaja 63:1-6:“ Kes see on, kes tuleb Edomist, erepunaste riietega Bosrast...“ Bosra oli Edomi
üks peamine linn, Bosra tähendab viinamarjalõikust. „...see silmapaistva kuuega, kes sammub
oma jõukülluses? „See olen mina, õiguse kuulutaja, võimas päästma!“ See on Messias. Siis
küsitakse:“ Miks on su kuub punane ja riided nagu surutõrresõtkujal?“ Messia vastus on:“
Mina sõtkusin surutõrt üksinda, rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga; mina sõtkusin neid
vihas ja tallasin raevus: nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin kogu oma
kuue.“ Piibli aegadel pandi veinipressis viinamarjad kivist auku ja inimesed hüppasid nende
peal üles-alla ja seda tehes pritsis viinamarjamahl nende riietele. Sellest see pilt. „Mina
sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus: nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin
kogu oma kuue. Sest mul oli südames kättemaksupäev ja oli tulnud mu tasumisaasta (ing- mu
lunastatute aasta).“ Kättemaks Jumala vaenlaste vastu ja Jumala rahva lunastus. „Ma vaatasin,
aga aitajat ei olnud, imestasin, aga ükski ei toetanud; siis aitas mind mu oma käsivars ja mulle
oli toeks mu tuline viha. Oma vihas ma tallasin maha rahvad, purustasin nad raevus ja lasksin
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nende verejoad voolata maa peale.“ Mul ei teki kahtlustki, et see kujutab Issandat ennast
tulemas kui rahvaste kohtumõistja ja tallumas jalge alla oma rahva vaenlased. Meie,
kirikuinimesed, kipume unustama üht, et Jeesus pole vaid Päästja, vaid Ta on ka
kohtumõistja. Ta on sama ustav, võimekas ja põhjalik kohtumõistmises, kui Ta on päästes.
Kõigil on valik- võid seista Ta ees kui Päästja ees või Tema kui Kohtumõistja ees. Kuid ühel
või teisel moel seisavad lõpuks kõik Issanda Jeesuse ees. Mina ei suudaks neid ettekuulutusi
mitte kuidagi vaimulikuks teha. Need on väga elavad kirjeldused tegelikest sündmustest maa
peal. Muuseas, kui uurid seda prohvetlikku sõna, siis Edom on rahvus, millele kuulutatakse
täielikku hävingut: igavesti tõuseb Edomi suits. Lähme edasi kolmanda pilguheitega, millele
panen nimeks „Iisraellased põgenevad kõrbesse“. Mäletate, Jeesus ütles: kui näete pühakojas
hävituse koletist, siis hakake minema, jookske, põgenege! Loen seda veelkord, see on niivõrd
oluline, Matteuse 24:15.“ Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist..., siis need, kes
on Juudamaal, põgenegu mägedesse.“ Siin ei öelda, millistesse mägedesse, võid ise oma
arvamuse kujundada. Kuid Jeesus käsib põgeneda. Sellel on ajalooline eellugu, sest Luuka 21,
hoia järg Matteuse 24 juures, ja vaata Luuka 21. Rääkides Jeruusalemma hävingust, mis
toimus Rooma vägede poolt 70. aastal p.Kr, küsiti Jeesuselt: mis on Su tuleku ja
Jeruusalemma hävingu kohta käiva ettekuulutuse täitumise tunnuseks? Matteuse 24 sellele
vastust ei anta, kuid Luuka 21 antakse. Vastus on selline, Luuka 21:20 alates:“ Aga kui te
näete Jeruusalemma sõjalaagreist piiratuna, siis mõistke, et selle laastamine on lähedal. Siis
need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele, ja need, kes on linnas, mingu välja ja kes on
maal, ärgu tulgu linna, sest need on kättemaksupäevad, et kõik läheks täide, mis on
kirjutatud.“ Kelle kättemaks? Jumala kättemaks. Kõik, mis on kuhu kirjutatud? Pühakirja. Kui
tahad üht neist leida, loe 3 Moosese 26. „Häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad
neil päevil, sest suur kitsikus tuleb maa peale...“ Mis maa peale? Iisraeli. „...ja viha selle rahva
vastu.“ Mis rahva? Juudi rahva. „Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi
rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele tallata kuni paganate ajad saavad täis.“
Mõistan seda nii, et see täitus 70. aastal p.Kr. Rooma väed ründasid Vespasianuse juhtimisel
Jeruusalemma, piirasid selle sisse. Siis sai Vespasianus teate, et ta on valitud keisriks. Ta pidi
minema tagasi Rooma oma tiitlit vastu võtma. Ajutiselt taandas ta piiramise ja Rooma väed
taganesid lühiajaks. Need juudid Jeruusalemmas, kes Jeesust prohvetiks pidasid, võtsid seda
kui hoiatusmärki: põgenege, kui veel on võimalik! Nad lahkusid. Need olidki Jeruusalemma
messiaanlikud usklikud. Ajaloos on kirjas, et nad läksid ida poole Jordanit Pela- nimelisse
kohta ja jäid seal ellu. Ülejäänud juudid, kes Jeesust ei tunnistanud, jäid Jeruusalemma. Tiitus,
Vespasianuse lapsendatud poeg naasis, piiras linna uuesti sisse ja ei taandanud seda enne,
kuni kogu linn oli hävitatud ja tempel lammutatud, nii et ükski kivi ei jäänud kivi peale. Usun,
et see oli selle ajastu algus 70. a p.kr. See, millest meie räägime Matteusis, on aga selle ajastu
lõpp. Kuid põhimõte on sama: et need, kes tunnevad Jeesust ja aktsepteerivad Tema valitsust,
kuuletuvad. Need, kes ei tunnusta Ta valitsust, ilmselt ei kuuletu ja jäävad lõksu. Jeesus ütleb:
need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Ta ei ütle, millistesse mägedesse. Usun, et siin
on veel paralleelkirjakoht Ilmutuse 12. See on vaid minu arvamus, võin ka eksida. Ilmutuse
12 algab väga elava kahekordse tunnustähega taevas:“ Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas:
naine, riietatud päikesesse ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema
peas.“ See on piibellik pilt Iisraelist, see läheb tagasi Joosepi unenäoni, kui ta nägi Jaakobit ja
Lead kui kuud ja päikest ja ta vendi kui tähti, kes tulid ja kummardasid teda. See on otseselt
sellega seotud. „Ja ta oli lapseootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes. Taevas
sai nähtavaks teine tunnustäht, ennäe: suur tulipunane lohe, kellel oli seitse pead ja kümme
sarve ning ta peadel seitse peaehet. Ta saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas need
maa peale. Ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, süüa
ära ta laps.“ Siin on otsene vastuseis Iisraeli ja lohe s.o Saatana vahel. Paljud usuvad, et laps,
kellele viidatakse, on Jeesus, kuid mina ei usu seda. Sest see ei sobi kokku kogu ajaplaaniga.
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Pead ise otsustama. Siin öeldakse:“ Ja naine (Iisrael) tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab
raudsauaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja ta trooni juurde.“ See võib viidata
Jeesusele, kuid see võib viidata ka mis tahes Juudi valitsejale, kelle Tema määrab, näiteks
nagu vürst Hesekieli 40-48 peatükkides. Jeesus ütleb küll varem ilmutuses: kes on ustav,
sellele ma annan meelevalla paganate üle ning ta hoiab neid kui karjane
raudsauaga...Muuseas, Jeesus juhib mainitud aastatuhandel raudsauaga. See ei olegi ainult üks
armas ja meeldiv aeg. Rahvad on ära teeninud selle, et neid juhitakse raudsauaga ja nad
saavad selle, mis on ära teeninud. Jumal rakendab väga ranget autoriteeti. Ilmutuse 12:6
ütleb:“ Ja naine põgenes kõrbe, kus tal oli ase, mille Jumal oli valmistanud, et teda seal
toidetaks tuhat kakssada kuuskümmend päeva.“ Sellepärast ma ei usugi, et see Jeesuse kohta
käib. Sest see aeg on täpselt ajastu lõpul ja seda mainitakse kolmel erineval viisil: 1260 päeva,
42 kuud ja 3,5 aastat. Kui oled matemaatik, näitab see sulle, et piibellik aasta on mitu päeva?
360 päeva. Sellepärast on mul teatud ettevaatus kõigi nende arvutuste suhtes, mis puudutavad
aastat 2000. Sest ma ei usu, et Jumal arvestab asju Gregoriuse kalendri järgi, Tal on oma
kalender. See, mis meile tundub ülioluline aasta, ei pruugi tegelikult olla ülioluline aasta.
Pange tähele, seda ajaperioodi mainitakse kolmel viisil: 1260 päeva, 42 kuud ja 3,5 aastat.
Kolm erinevat viisi sama perioodi märkimiseks. Usun, et mis tahes viisil seda mainitakse,
räägitakse seal siiski samast perioodist. See on periood, mil kaitstakse Iisraeli kõrbes saatana
raevu eest. Ilmutuse 12:13-14:“ Kui lohe nägi, et ta oli heidetud maa peale, siis ta kiusas taga
naist, kes oli toonud ilmale poeglapse. Aga naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks
kõrbesse paika, kus teda toidetakse üks aeg ja kaks aega ja pool aega...“ Üks, kaks ja pool
aastat- 3,5 aastat. „...eemal mao palge eest.“ Sellepärast ma ei saagi uskuda, et see laps oli
Jeesus, sest tol ajal ei toidetud Iisraeli kunagi 3,5 aastat, vastupidi, Iisrael koges tohutut
tagakiusu. Meil on selline huvitav küsimus: kus seda naist- Iisraeli, hoiti? Nagu ma mainisin,
minu teada piibel ei ütle seda. Kuid on teatud viited kõrbele seoses ajaperioodiga vahetult
enne Iisraeli lõplikku taastamist. Tahaksin vaadata kahte neist: esimene on Hoosea raamatus.
Hoosea 2:16- naine seal on Iisrael, see ilmneb kontekstist:“ Seepärast, vaata, meelitan ma
teda, viin ta kõrbe ja räägin tema meele järgi (ing- lohutan).“ Räägin ta südamesse. Jumalal on
koht, kus Ta tegeleb Iisraeli jäägiga ja räägib südamesse- see tähendab alati lohutust. „Sealt
alates annan ma temale ta viinamäed ja lootuse ukseks Aakori oru.“ Nii et Jumal ütleb:
kõrbest toon ma ta tagasi ta pärandi juurde ja Aakori orust, s.o hädast saab lootuse uks- s.o
heebrea keeles „petah tikva“, mis on üks Tel Avivi linnaosa. „Siis ta läheb sinna nagu oma
nooruspäevil, nagu siis, kui ta tuli Egiptusemaalt.“ See on võrdlus Iisraeli vabastamisest
Egiptusest. „Sel päeval, ütleb Issand, sa hüüad mind:“Minu mees!“ ega hüüa mind
enam:“Minu Baal (ing- valitseja)!“ Valitseja on „baali“, abielumees on „ishi“- mu mees.
Teisisõnu, Iisrael astub täiesti uude suhtesse ja lähedusse Issandaga. „Baal“ tähendab
„valitseja, isand“, see on heebrea keeles tavasõna abikaasa (mees) kohta. Kuid Jumal ütleb, et
mul ei saa olema selline suhe Iisraeliga. Astun temaga suhtesse kui armastav abikaasa. Nüüd
tuleb viimane kirjakoht, olge minuga kannatlikud. Hesekiel 20:32-38, see on kõik seotud
sellega, kuidas Jumal tegeleb Iisraeliga. Hesekiel 20:32, Jumal räägib Juudi rahvaga:“ Ja see,
mis teile on meelde tulnud, ei sünni iialgi, see, mis te ütlete:“ Olgem paganate sarnased,
muude maade suguvõsade sarnased, teenides puud ja kivi!“ Mis oli Juudi rahva siht tol ajal
ühe kuulsa sõnaga? Sulandumine. Peaminister Rabin ütles just seda esimesel ametisoleku
päeval: oleme rahvas nagu iga teine. Eemaldume sellest eriliselt valitud ja eraldatud rahva
positsioonist, sest see on meile 2000 aastat vaid vaeva põhjustanud. Mõistan täiesti sellist
reaktsiooni. Kuid Jumal ütleb, et asjad ei lähe nii, nagu teie plaanisite. See kirjakoht näitab, et
selline suhtumine ärgitab üles Jumala viha. Jumal ütleb: see ei sünni iialgi. Jumal jätkab
salmis 33:“Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, tahan ma teid tõepoolest valitseda
vägeva käe ja väljasirutatud käsivarrega ning väljavalatud tulise vihaga. Ja ma toon teid ära
rahvaste seast ja kogun teid maadest, kuhu teid on pillutatud, vägeva käe ja väljasirutatud
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käsivarrega ning tulise vihaga. Ja ma viin teid rahvaste kõrbe...“ Jällegi, mis kõrbega on tegu?
„Ja ma viin teid rahvaste kõrbe ning käin seal teiega kohut pale palge vastu.“ Tegelen teiega
näost näkku selles konkreetses määratud paigas. „Nii nagu ma käisin kohut teie vanematega
Egiptuse kõrbes, nõnda ma käin kohut teiega, ütleb Issand Jumal.“ Hesekiel ütleb samuti kui
Hoosea, et see saab olema väga sarnane Iisraeli vabastusega Egiptusest. Siis ütleb Jumal:“ Ma
lasen teid läbi käia vitsa alt ja viin teid lepingusidemesse.“ Teate, et võrdpilt vitsa alt
läbikäimise kohta on see, kui karjane luges oma lambaid, kui nad tagasi aeda tulid. Kui iga
lammas tuli, langetas ta vitsa, vaatas, kas see oli tema lammas ja lasi siis aeda sisse. Jumal
ütleb: niimoodi tegelen teiega, iisraellased- kontrollin teid igaüht üle enne, kui ma teid aeda
sisse lasen. Ainult need, kes tõesti Mulle kuuluvad, tulevad sisse. Siis Ta ütleb: viin teid
lepingusidemesse- toon teid tagasi lepingusuhtesse Minuga. Oleme liidetud siis üksteisega
lepingusidemes. Siis Ta ütleb midagi, mida ma väga selgitada ei tahaks:“Ma eraldan teie seast
vastupanijad ja minu vastu ülesastujad: ma toon nad välja maalt, kus nad asuvad, aga Iisraeli
maale nad ei tule; ja te saate tunda, et mina olen Issand.“ See on üks korduv lause Hesekielis.
„Ja te saate tunda, et mina olen Issand.“ Näen siin järjepidevat pilti ühel teatud perioodil, kus
antikristus on ette võtnud hävitada kõik juudid. Valitud jääk, kes kuuletub Jeesusele, põgeneb
kohta, mida ei avaldata. Ma ei tea, mis koht see on. Mul on selline tunne, et see võib olla
Negavi kõrb. Umbes 20 aastat tagasi reisisime oma esimese naisega läbi Negavi koos ühe
juudist usklikuga. Kui sealt läbi sõitsime, siis tunnetasin nii tugevalt, et sellel kohal on oma
eesmärk, mis pole veel täitunud. Kuid see oli täiesti subjektiivne tunne, see on kõik. Kuid mis
tahes juhtub, Jumal toob Iisraeli tagasi läbi kõrbe lepingusuhtesse iseendaga seal maal. See oli
kolmas pilguheide. Kordan need veel üle ja siis jääb veel viis: esimene oli erakordne
viletsuseaeg, mis mõjutab kogu maailma, juute kõigepealt, siis mittejuute. Teine oli 144
tuhande noore iisraellase pitseriga kinnitamine, kelles saab Jumala lõplik armee, kes viib
evangeeliumi kõigisse maadesse. Kolmas oli Iisraeli põgenemine kõrbesse, kus teda hoitakse
3,5 aastat ja viiakse siis oma pärandi juurde.
Tulevik Iisraeli vaatenurgast.
Eelmises osas oli mu teemaks „Pilguheit tulevikku“, mis on võetud prohvetlikest
kirjakohtadest, eriti mis puudutavad Iisraeli. Andsin teile kolm pilguheidet tulevikku. Meil on
veel viis pilguheidet. Meil on vaja Jumala armu ja teie kannatlikkust, et jõuaksime kõike
vaadata, kuid asi poleks täielik, kui ma neist ei räägiks. Neljandale panin pealkirjaks „Lõplik
rünnak Jeruusalemmale“. Kõik ülejäänud pilguheited on võetud Sakarja viimasest kolmest
peatükist. Sakarja 12:1 ütleb:“ Issanda sõna Iisraeli kohta...“ Salm 2 ütleb:“ Vaata, ma teen
Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile rahvaile, ja see pannakse ka Juuda
peale Jeruusalemma ahistamises.“ Sõna „uimastuskarikas“ tõlgitakse ka „pööritav“ või
„vaaruv“. Teisisõnu, seal saab olema midagi alkoholi või narkootikumide sarnast, mis teeb
inimesed võimetuks mõistlikult tegutsema või normaalselt liikuma. Jumal teeb seda ja Ta
ütleb: kõik ümberkaudsed rahvad piiravad Jeruusalemma ümber (ing). Kui vaatad kaarti, siis
näed, et kõik rahvad Iisraeli ümber on eranditult araabia maad, kelle peamine religioon on
islam. See pole juhus- nii Jumal kui kurat on selle nii seadnud. Kurat, kes uurib
prohveteeringuid, teab juba sajandeid, et ajastu kõrgpunkt sünnib Iisraelis ja saab olema Juudi
rahva lepitus oma Messiaga. Seega minu arvates ehitas ta sellise suletud müüri selle maa
ümber rahvastest, kes juba oma religiooni- islami poolest on radikaalselt Iisraeli ja Jumala
eesmärkide vastu. See on stsenaarium, milles nii kuradil kui Jumalal oli oma osa. Kuid
Jumalale jääb viimane sõna. Kõik ümberkaudsed rahvad on araabia rahvad ja ilmselt just
nende poolt saab alguse esimene lõplik kallaletung Iisraeli ja Jeruusalemma vastu. Salm 3:“ Ja
sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad,
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rebestavad endid; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu.“ See on teine faas: see liigub
ümberkaudseist araabia maadest edasi kõigi maa rahvasteni. Ilmselge viis, kuidas see juhtuda
saab, on kui ÜRO võtab ette ühise sõjalise plaani Iisraeli vastu. Seda pole raske ette kujutada.
Oma raamatus „Viimane sõnum Lähis-Ida kohta“, mis ilmus 1982. aastal, pean ütlema, et 1011 aastat hiljem ei pea ma muutma ühtki sõna selles raamatus. Sest see põhineb Pühakirjal,
mis ei muutu. Kuid toon välja, et juba siis oli ÜRO plaanides kirjas otsus, et Jeruusalemmast
tehakse rahvusvaheline linn. Seda pole kunagi muudetud, see plaan on endiselt seal. Kui ÜRO
mingilgi hetkel otsustab, et kehtestavad selle plaani sõjaväelise jõuga, siis olukord, mida siin
kirjeldatakse, oleks otsekohe käes. Nii et see pole mingi kauge unistus, vaid väga reaalne
võimalus. Muuseas, ÜRO peakorter Iisraelis asub mäel, mida kutsutakse „Kurja nõu mäeks“ma ei usu, et see juhus on. Jumal ütleb, et nüüd ma sekkun asjasse, salm 4:“Sel päeval, ütleb
Issand, teen ma hobused peruks ja nende ratsanikud hullumeelseks. Aga Juuda kohal teen ma
oma silmad lahti, kui ma löön sõgedusega kõiki rahvaste hobuseid.“ Tahan veel midagi välja
tuua. Ma ei oska seda tingimata selgitada, kuid paistab, et sõjalised jõud, kes Jeruusalemma
vastu tulevad, ei saa olema mehaniseeritud- need on ratsavägi ja teised loomad. See on veel
selgemini kirjas Sakarja 14, kus räägitakse katkust, mis tuleb hobuste, muulade ja kaamelite
peale ning nende silmad mädanevad oma koobastes. Pole võimalik panna tanki „silmi“ oma
koobastes mädanema. Kogu see tekst ja teised kirjakohad, Hesekiel 38 ja 39, need kõik
paistavad viitavat, et sõjapidamisviisid lähevad tagasi olukorda, kus sõjatehnika polnud
mehaniseeritud. Ma ei oska seda põhjendada, kuid üks võimalus on see, et tehnoloogia
kavaldab iseennast üle ja tehnoloogia töötab välja tehnoloogia, mis muudab praeguse
tavapärase sõjatehnika kasutuks. Enne Lahesõja lahinguid teatati, ma ei mäleta, kelle võimul
olles, et USA-l on pomm, mille lõhkamine muudaks kogu elektroonika kasutuks. Rohkem
polekski vaja, sest kogu, sest igasugune mehaniseeritud sõjapidamine tänapäeval sõltub
elektroonikaseadmetest. Ma ei ütle, et see nii juhtub, kuid usun isiklikult, et see sünnib. Mis
selle põhjustab, seda ma ei tea. Teine võimalus on see, et antikristus, selleks, et oma väge
kindlustada, kogub kõik kaasaaegse sõjatehnika ja hoiab seda oma kontrolli all. Sest Ilmutuse
13 ütleb: inimesed ütlevad, kes suudab tema vastu sõda pidada? Seega kuidagi ta omab
kontrolli peamiste relvajõudude üle. Ma ei väida, et kumbki neist selgitustest on õiged, kuid
usun kindlalt, et kogu Pühakirjale toetudes selle lõpustseeni suhtes, et see saab olema
ratsavägi ja et sõjalaagrites saavad olema kaamlid, eeslid ja teised loomad. See oli tegelikult
1914. aastani täiesti tavapärane. Minu onu, ema vend kuulus India mehaniseeritud
ratsaväeüksusesse ja ta juhtis väesalka El Afulas, kui Allenby sisse tungis ja türklased võitis.
Ta sai El Afulas haavata, praeguses Afulas. See pole nii kauge minevik. Järgmistes salmides
Sakarja 12:4-9 ütleb Jumal: nüüd ühinen mina selle lahinguga. Ta ütleb salmis 5:“ Siis
mõtlevad Juuda pealikud oma südames: Jeruusalemma elanikud on mulle jaksuks vägede
Issandas, oma Jumalas. Sel päeval teen ma Juuda pealikud tulise sütepanni sarnaseks keset
puid või põleva tõrviku sarnaseks vihkude hulgas ja need põletavad paremalt ja vasakult kõik
ümberkaudsed rahvad.“ Need on araablased. Piiblis käib „paremalt ja vasakult“ kellegi kohta,
kes siseneb templisse ida poolt, nii et parem käsi on põhja pool, vasak käsi lõuna pool. „Aga
Jeruusalemm jääb edasi oma paika- Jeruusalemma. Ja Issand päästab esmalt Juuda telgid, et
Taaveti soo hiilgus ja Jeruusalemma elanike hiilgus ei saaks suurustada Juuda ees.“ Need on
juudid, kes ei ela Jeruusalemmas. „Sel päeval kaitseb Issand Jeruusalemma elanikke; sel
päeval on komistaja nende seas nagu Taavet, ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu Issanda
ingel nende ees. Aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jeruusalemma kallale.“
Kui Jumal midagi hävitada tahab, siis Ta ka saavutab oma eesmärgi. Jumal ütleb: nüüd
sekkun mina isiklikult sellesse lahingusse. Usun, et selle haripunkti kirjeldatakse Sakarja 14.
peatükis. Kuid samal ajal on nendes sekkuvates sõnades veel mitmeid tuleviku pilguheiteid.
Tahan neid vaadata, enne kui lõpustseeni juurde läheme Sakarja 14. peatükis. Järgmine
pilguheit tulevikku on väga põnev. See tekitab minus elevust. Panin sellele pealkirjaks
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„Üleloomulik ilmutus Messiast“ ja see leidub ühes salmis, Sakarja 12:10:“ Ja ma valan
Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu...“ Pea meeles,
et sul pole võimalik eestpalveid teha, kui Jumal sulle armu ei anna. Kõigepealt peab tulema
arm. Ja sel hetkel annab Jumal oma rahvale armu, et hüüda Ta poole, et Ta halastaks ja
sekkuks. Siis öeldakse siin...see on üks olulisemaid kirjakohti, mis puudutab Messia
äratundmist. Siin ütleb:“ Siis nad (juudid) vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid (Issandale),
ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast
kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast.“ Selles hämmastavas lõigus ütleb
Jumal: nad on minu läbi pistnud Jeesuse, Messia isikus. 2000 aastat pole enamus neist
leinanud, nad pole mõistnud, mis nad tegid. Kuid sel ilmutuse hetkel mõistavad nad äkitselt,
mis nad teinud on. Ilmutus tuleb ainult Püha Vaimu läbi. Ära unusta, et mitte keegi peale
Püha Vaimu, ei suuda ilmutada Jeesust sellisena, nagu Ta on. Kui Peetrus Talle ütles: Sina
oled Messias, Elava Jumala Poeg, vastas Jeesus: liha ja veri pole seda sulle ilmutanud, vaid
mu Isa taevas Püha Vaimu läbi. Mitte keegi täna siin, kes Jeesuse isikut tunneb, ei tunne Teda
ühestki muust allikast kui Püha Vaimu läbi. Usun, et kui oled kogenud päästet ja vaatad
tagasi, siis mõistad, et see oli Püha Vaim, kolmainu esimene isik, kes sinuga kontakteerus.
Mina tundsin Püha Vaimu tööd juba mitu nädalat enne, kui Jeesusega kohtusin. Ma ei
teadnud, mis minuga toimus, see oli päris koomiline, ma hetkeks räägin sellest. Olin sõdur
Briti armees ja lugesin seal oma Piiblit. Üks kaplanitest ütles: meil tuleb spetsiaalne teenistus
nelipüha puhul- ma ei teadnud, mis see oligi tol ajal. Ta tahtis, et loen lõigu Apostlite tegude
2. peatükist, see kirjeldab Püha Vaimu väljavalamist. Olin tol ajal päris ennastäis ja mõtlesin:
ma tean, kuidas seda lugeda. Ma harjutan ja loen õigesti, teen õiges kohas pausid jne. See oli
katastroof, sest kui ma tõusin ja lugema hakkasin, juhtus midagi mu hingamisega, ei suutnud
üle kolme sõna lugeda ilma peatamata ja hingamata. See oli naeruväärne. Kas teate, mis
minuga toimus? Püha Vaim. Ma polnud pöördunud, ma ei tundnud Jeesust, kuid Püha Vaim
oli mu ette võtnud. On huvitav näha, kuidas Jumal isegi täna Iisraelis juutidega tegeleb. Sest
usun, et Jumal hiilib neile märkamatult ligi- nad ei tea, mis nendega toimub, kuid Püha Vaim
tegeleb nendega. Tema on see, kes neile Jeesust ilmutab. Pärast seda järgneb leinamise
kirjeldus- kõigi juutide üleüldine leinamine. Siin öeldakse:“ Sel päeval on Jeruusalemmas
niisama suur kaebamine, nagu oli Hadad-Rimmoni pärast Megiddo orus.“ Siis tapeti kuningas
Joosija lahingus ja Iisrael nägi, et nad olid kaotanud viimase reaalse lootuse, et neil oleks
jumalakartlik kuningas ja õitsev tulevik. Edasi:“ Ja maa teeb kaebust, iga suguvõsa eraldi:
Taaveti koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi, Naatani koja suguvõsa eraldi ja nende
naised eraldi, Leevi koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi, simeilaste suguvõsa eraldi ja
nende naised eraldi, kõik muud suguvõsad- iga suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi.“ Pange
tähele, mehed ja naised eraldati selleks perioodiks, et poleks mingit tavapärast suhtlust nende
vahel. Ma pole kindlasti mingi ekspert Juudi kommetes, kuid juutide hulgas on tava, mida
paljud teist teavad, kes olete juudid- seda kutsutakse „shivaks“. Kui pereliige sureb, siis pere
jääb nädalaks ajaks pärast seda koju. Nad võtavad jalanõud jalast, panevad madratsid
põrandale ja istuvad madratsitel ning kõik sugulased ja sõbrad tulevad ja avaldavad neile
kaastunnet. See on ametlik leinaaeg. Mehed ei aja habet. Ja näen seda siin kui kogu rahva
„shivat“, mis kestab nädal aega- rahvas leinab, sest nad pole kunagi varem Jeesuse pärast
leinanud. Lugesin väga huvitavat lugu noorest, umbes 14 aastasest tüdrukust, Juudi tüdrukust,
ta oli ainus oma perest, kes pääses holokaustist Saksamaal. Raamatu pealkiri oli „Valitud
elama“. Pärast rida erakordseid kokkusattumisi jõudis ta lõpuks presbüterlasest jutlustaja koju
Hollandis. Neil oli seal lastepiibel. Ta polnud kunagi Uut Testamenti näinud, kuid hakkas
seda lugema. Ta hakkas lugema ja jõudis Jeesuse eluni ning ta nägi kohe: see on Meie
Messias. Kuid siis ta jõudis Jeesuse surmani, ta oli täiesti murtud. Ta pidas „shiva“, ta leinas
seitse päeva. Siis ta luges edasi ja sai teada, et Ta tõusis surnuist üles. See on imeline avastus.
Kas teie olete selle leidnud? Jeesus elab täna! Aamen. See on pilt Messia üleloomulikust
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ilmutusest ja sellele järgnevast leinamisest. Järgmise pildi pealkirjaks on „Maa puhastamine“.
Me ei tea täpselt, kuidas need sündmused omavahel ajas järjestuvad ja Piibel ei anna täpset
infot sellest, kuid Sakarja 13:1-5 ütleb:“ Sel päeval...“ s.o Messia ilmutuse päeval. „...avaneb
Taaveti soole ja Jeruusalemma elanikele allikas patu ja rüveduse vastu.“ Rüvedus (ingebapuhtus) on sõna, mida kasutatakse naise kohta, kui tal on menstruatsioon ja mees talle
läheneda ei tohi. Teatud mõttes räägib see millestki, mis on eraldanud Juudi rahva oma
Jumalast. „Ja sel päeval, ütleb vägede Issand, kaotan ma maalt ebajumalate nimed ja enam ei
tuletata neid meelde. Ka prohvetid ja rüveduse vaimu ajan ma maalt ära.“ Maa puhastatakse
ühe päevaga kolmest asjast: ebajumalatest, okultismist ja valeprohvetitest. Kui see juhtuks
praegu Iisraelis, siis oleks raske seda maad ja rahvast ära tunda, sest see on niivõrd täis
ebajumalakummardamist, okultismi ja valeprohveteid. Ma olen kuulnud, kuidas kristlased
palvetavad, et see maa puhastataks, kuid Jumal ütleb, et see ei juhtu enne teatud päeva ja see
juhtub kõik ühekorraga. Mõned asjad, mis juhtuvad Iisraelis, juhtuvad paralleelselt ka
koguduses. Kui seda puhastataks ebajumalatest, okultismist ja valeprohveteist, paljudes
kogudustes oleks palju tühje kohti. Lähme järgmise pilguheite juurde, selle nimeks panin
„Haavatud karjane“. See on väga liigutav lõik. Vaatame Sakarja 13:6. Siin on üks tundmatu
isik. Mõnedes tõlgetes on see osa eelmisest lõigust, mina arvan, et see on viga. Usun, et salm
6 on sissejuhatus 7. ja järgmistele salmidele. Salm 6:“ Ja kui temalt küsitakse...“ Me ei tea
praegu, kes see „tema“ on. „Mis haavad need su rinnas on?“ Jällegi on palju erinevaid tõlkeid,
mõnes tõlkes ütleb: haavad ta käsivartes jne. Kuid usun, et „haavad su kätes“ on ilmselt õige
tõlge. Juudi rahvas seisab nüüd silmitsi kellegagi, kellel on haavad või armid kätes. Ja nad
küsivad: mis armid need on? See on niivõrd ilus vastus, kui usud, et see on Jeshua. „...siis ta
vastab: Need löödi mulle mu sõprade kojas.“ Võtmesõnaks on siin „sõbrad“. See ei tähenda
„need, keda armastan“, vaid „need, kes armastavad mind“. Nii et kui Jeesus ütleb pärast 19
sajandit lahusolekut: ma tean, et tegelikult te armastate mind ja olete mu rahvas. Minu jaoks
on see sügavalt liigutav. Issanda Jeesuse arm- Ta ei süüdista, ei mõista hukka, Ta ütleb
lihtsalt: kõik on nüüd korras. Siis jõuame haavatud karjase pildi juurde. Usun, et niimoodi see
sünnib. Salm 7:“ Mõõk, tõuse mu karjase kallale...“ Jumal räägib siin. „...mu kaaslase kallale,
ütleb vägede Issand! Ma löön karjast ja lambad pillutatakse, ma pööran oma käe karjapoiste
vastu.“ Seda lõiku tsiteeritakse kaks korda Matteuse 26. peatükis. Hoidke järg Sakarja 13 ja
vaatame Matteuse 26. Jeesus ise tsiteerib neid sõnu, salm 31, viimse söömaaja lõpus:“ Siis
ütles Jeesus neile (oma jüngritele):“ Teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on:
Ma löön karjast ja karja lambad pillutatakse laiali.“ Nii et see karjase löömine viitab
Jeesusele, kuid pane tähele, et see on Jumal, kes karjast lööb. See polnud juhus, see polnud
lihtsalt inimeste kurjus, vaid see oli Jumala ettemääratud plaan meie päästeks. Matteuse 26:56
ütleb pärast Jeesuse arreteerimist:“Aga see kõik on sündinud, et prohvetite kirjad läheksid
täide. Siis põgenesid kõik jüngrid, jättes tema maha.“ Tahan te tähelepanu pöörata prohvetite
kirjade tohutule autoriteetsusele. Kõik Jeesuse elus sündis, et prohvetite kirjad läheksid täide.
Ta sünd, Ta surm, Ta ülestõusmine. Jeesus on täiuslik näide Pühakirja autoriteetsusest. Kõik,
mis Ta tegi, tegi Ta selleks, et prohvetlikud kirjad läheksid täide. Loodan, et see annab teile
uue pildi prohvetlikest kirjadest. Sest kahjuks on enamus kaasaaegsest kogudusest peaaegu
täiesti teadmatuses prohvetlikust Pühakirjast. Nagu ma varem juba mainisin, on see valguseks
pimedas paigas, mis on antud Jumala poolt. Kui sa endale seda valgust ei võimalda, siis oled
pimeduses, kuigi peaksid olema valguses. Lähme tagasi Sakarja 13, uurime veel nende sõnade
tähendust:“Mõõk, tõuse mu karjase kallale (Jumala karjase), mu kaaslase kallale...“ See on
hämmastav lause- siin on mees, kes on Jumala kaaslane, mees, kes tunneb rõõmu jäädavast,
lähedasest osadusest Jumalaga. Vaid üks mees vastab sellele kirjeldusele- Jeesus, Messias.
Viin teid veel korraks tagasi ühe kirjakoha juurde Sakarja 6. See on Piibli üks selgemaid
ennustusi Jeesuse Messiaks olemisest. Loen salmid 11-13, see on stseen pärast seda, kui jääk
on naasnud Paabelist Jeruusalemma ja ehitasid jälle templit üles ja preesterkond oli taastatud.
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Tagasipöördujad olid endaga kaasa toonud päris palju kulda ja hõbedat. Jumal oli käskinud, et
sellest kullast ja hõbedast tehtaks kroonid, mida kantakse. Salm 11:“ Ja võta hõbedat ja kulda,
valmista kroon...“ Heebrea keeles on see mitmuses: kroonid. „...ja pane see pähe ülempreester
Joosuale, Joosadaki pojale.“ Joosua on sama nimi kui Jeesus- Jeshua. Ta on siin kui
ülempreester- võrdpilt Issandast Jeesusest. „Ja ütle temale nõnda: Nõnda räägib vägede
Issand...“ Loen need salmid ja selgitan siis. „Vaata, üks mees...“ Need olid sõnad, millega
Pilaatus Jeesust rahvahulgale tutvustas:“ Ennäe, inimest!“ „Vaata, üks mees, nimega Võsu,
võrsub oma pinnast ja ehitab üles Issanda templi. Ta ehitab Issanda templi ja temale saab
osaks kuninglik au; ta istub ja valitseb oma aujärjel; ja seal on preester oma aujärjel, ja nende
mõlema vahel on rahutahe.“ Siin on seitse järjestikku väidet, mis käivad kõik Jeesuse kohta.
Esiteks: üks mees, nimega Võsu. Võsu on Messia üks piibellik nimetus, seda kasutatakse
korduvalt. Ta on mees, kes on Võsu. Järgmine lause: võrsub oma pinnast. See on väga
väljakutsuv näide. Ainus koht, kust saad välja võrsuda, on sinu määratud koht Jumalas. Jeesus
võttis oma koha Naatsareti linnas, lihtsa puusepa kodus. Kuid sellest kohast võrsus Ta välja.
Kallid õed-vennad, kuni sa oma kohta ei leia, seni sa ka välja ei võrsu. Jeesus on täiuslik
eeskuju. Järgmine lause: Ta ehitab üles Issanda templi. Templi- see on Tema Ihu- Koguduse.
„Ta ehitab Issanda templi.“ See on nii oluline, et seda öeldakse kaks korda. Neljas väide:
Temale saab osaks kuninglik au. Heebrea keeles on sõna „au“ „kavod“, mis on otseselt seotud
sõnaga „kaal“ või „raskus“. Au on raskus, koorem. Ja Jeesus on ainus, kes on piisavalt tugev
seda aukoormat kandma. Häda meile, kui me eales üritame ise seda au kanda. See murraks
meid, nagu see on mitmeidki jumalasulaseid murdnud, kes selle au endale võtsid. Jeesus on
ainus, kes seda au võib kanda. Viies lause: Ta istub ja valitseb oma aujärjel. Ta saab olema
kuningas. Kuues: seal on preester oma aujärjel. Temas on ühendatud kuningas ja preester. See
on vastupidine kõigile Vana Testamendi nõuetele, sest preesterkond oli pärit Leevi
suguharust, kuningad Juuda soost. Neid ei ühendatud kunagi. Ja iga kuningas, kes püüdis
preestrina teenida, koges Jumala raevu, see juhtus Sauli ja Ussijaga. Kuid Temas on preester
ja kuningas ühendatud. Viimane lause: ja nende mõlema vahel on rahutahe. Mu Piibli
kõrvalmärge ütleb, et „nende mõlema“ tähendab nende mõlema ameti- preestri ja kuninga
vahel. Ma isiklikult olen teisel arvamusel: usun, et „need mõlemad“ on Isa ja Poeg. Ta jagab
oma Isa trooni ja nende vahel saab olema täiuslik kooskõla ja mõistmine. See on minu
arvamus. Niisiis, siin on seitse järjestikust ütlust Messia kohta ja esimene algab sõnaga:“ Üks
mees, nimega Võsu.“ Vaatame nüüd uuesti Sakarja 13, kus on pilt haavatud karjasest.
Mainisin juba varem, et Isa ütleb:“ Mõõk, tõuse mu karjase kallale, mu kaaslase kallale...“
Mees, kel on täiuslik osadus minuga igavesti. Pole ühtegi teist inimest, kelle kohta seda võiks
öelda. Sakarja 6 on kõige elavam, täielikum pilt Messiast. Nüüd vaatame edasi Sakarja 13:89. Olen pikalt juurelnud, mis oleks nende salmide õige selgitus. Pakun teile oma järeldused.
Kuid ma võin ka eksida, nii et ma ei eelda, et keegi minuga nõustuks. On raske kindel olla,
kuid Sakarja 13:8 ütleb:“ Ja nõnda sünnib kogu maal, ütleb Issand, sealt hävitatakse ja hukkub
kaks osa, aga kolmas osa jääb sinna järele.“ Olen juurelnud, kas see on minevik või tulevik?
Kas seda öeldakse nende kohta, kes on Iisraelis praegu- kaks kolmandikku neist hukkub ja
üks kolmandik jääb elama. Kuid konteksti tõttu jõudsin järeldusele, et see viitab 70-80
aastatele pKr. Messia hülgamise tulemusena sai Iisrael Jumala kohtumõistmise osaliseks. 7080 aastatel pKr tungisid Rooma väed maale, vallutasid ja hävitasid Jeruusalemma, tapsid
lugematul hulgal juute ja viisid ülejäänud orjadena kaasa. Olen püüdnud seda uurida ja
paistab, et kaks kolmandikku on ilmselt täpne arv neist, kes hukkus. Kuid Jumal ütleb, et üks
kolmandik jääb alles. Salm 9:“ Ja ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan neid nagu
sulatatakse hõbedat ja proovin neid, nagu proovitakse kulda. Ta hüüab minu nime ja ma
vastan temale. Mina ütlen:“ See on minu rahvas.“ Ja tema ütleb:“ Issand, minu Jumal!““ See
on see järelejäänud jääk, kellest rääkisime. See on jääk, kes lõpuks Jumalaga Jeesuse läbi
lepitatakse. Kuid see pole veel sündinud. Jumal teeb täpselt seda, mis Ta ütles: Ta viib nad
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läbi tule, puhastab neid nagu hõbedat ja proovib neid nagu kulda proovitakse. Jumal kirjeldab
seda toimingut Jesaja 48:9-11, öeldes:“ Oma nime pärast olen ma pikameelne ja oma kuulsuse
pärast hoian ma ennast tagasi, et sind mitte hävitada.“ See on see järelejäetud jääk. „Vaata, ma
olen sind sulatanud, ometi mitte kui hõbedat, ma olen sind proovinud viletsuse ahjus.“ Seda
on Jumal teinud 19 sajandit- alati puhastades ja läbi proovides. Edasi:“Iseenese pärast,
iseenese pärast teen ma seda, sest muidu ju teotataks mind. Oma au ma teistele ei anna!“
Jumal ütleb: lõpuks on Iisrael mulle auks, ükskõik, kui kaua sellega läheb või mis nad selleks
tegema peavad, lõppeesmärgiks on rahvas Jumala auks. Nüüd jõuame viimase pilguheite
juurde, millele panin nimeks „Lahingu lõpuleviimine“. Paistab, et lahing sai alguse Sakarja
12. peatükis, kus toimusid vahepeal veel mitmed teised asjad. Kuid Sakarja 14 jõuame
lahingu lõpuleviimiseni. Loen Sakarja 14:1-2, need sõnad räägitakse Jeruusalemmale. „Sina“
all mõeldakse Jeruusalemma:“Vaata, Issanda päev tuleb ja sinult võetud saak jagatakse su
keskel.“ Enne kui jätkan ,mainin, et Jumal laseb sel minna absoluutselt viimase hetkeni, enne
kui Ta sekkub. Usun, et sel on oma eesmärk. Jumal ootab täielikku meeleheidet, täielikku
tagasihoidmata pühendumust Talle. Ta toob Iisraeli kohta näite, kus nad ütleksid:“ Kui Jumal
ei sekku, siis pole meil mingit lootust.“ Jumal on sekkunud- Kuuepäevases sõjas, kuid paraku
võttis Iisrael au selle eest endale. Ja nii on see alati olnud. Kuid Jumal ütleb:“ Ma toon teid
sellisesse kohta, kus, kui mina ei sekku, pole teil mingit muud lootust. Viin teid täielikku
meeleheitesse.“ Kui selle üle mõtisklesin, mõtlesin endamisi: see on pääste. Pole teist viisi,
kuidas päästetud saada. Ükskõik kes sa oled- juut või mittejuut- sa oled kadunud, neetud,
põrgu ärateeninud patune. Ja su lõpp on täielik igavene pagendus Jumala ligiolust. On vaid
üks pääsetee- see on Jeesuse läbi. Oleme teinud päästest sellise „tule-ette-kirikus-palu-väikepalve-täida-väike-kaart“ loo. See on tegelikult vale pilt päästest. Pääste tuleb meeleheitest:“
Issand, kui Sina mind ei päästa, siis olen kadunud! Mul pole teist lootust, olen kadunud hing,
kui Sina, Jeesus mu peale ei halasta.“ Mainisin, et see, kuidas Jumal Iisraeliga tegeleb, on
näiteks sellest, kuidas Ta teiste rahvastega tegeleb. Jumal suunab Iisraeli, kuigi nad seda ei
tea, sellesse hetkesse, kus neil on täielik meeleheide, kus neil pole mingit muud lootust, kus
pole midagi muud, millele loota, midagi, millega nad saaksid kiidelda peale Jumala halastuse.
Sakarja 14:2:“ Sest ma kogun kõik paganad sõdima Jeruusalemma vastu.“ Oluline on näha, et
see on Jumal, kes neid rahvaid kogub. Nemad ei pruugi seda teada, kuid meie usklikud,
peame mõistma, et Jumal on selle taga. See on Tema plaan, Tema eesmärk ja Ta avaldas selle
umbes 2400 aastat enne, kui see juhtuma pidi. „Sest ma kogun kõik paganad sõdima
Jeruusalemma vastu; linn vallutatakse, kojad rüüstatakse, naised vägistatakse...“ See on pilt
Lähis-Ida sõdadest- niimoodi see ongi. Mainisin varem ka, et olin oma esimese naisega
Jeruusalemmas „matsoori“ ajal- Jeruusalemma piiramine araablaste armee poolt 1948. aastal.
Juudi rahva valitsusjuhid ütlesid emadele:“Hoidke püstol laetult ja üks kuul oma tütre ja üks
enda jaoks, kuid ärge langege elusalt araablaste kätte.“ See on reaalsus. Niimoodi peetakse
seal sõda. Sama asi toimub praegu endises Jugoslaavias. Piibel on väga otsekohene raamat.
See ei peenutse sõnadega ega maali ilusaid pilte. „...ja pool linna läheb vangi; aga ülejäänud
rahvast ei hävitata linnast.“ Jumal laseb jõuda neil täielikule hävitusele nii lähedale, kui
vähegi võimalik, ilma et nad seda päriselt kogeks. Nüüd on meil teine pilt. Loeme Jesaja 31:45. Jesajas on palju erinevaid salme, mis sellest ajast räägivad. Nad on laiali erinevates
salmides Jesajas. Jesaja 31:4-5:“ Sest Issand on mulle öelnud nõnda: Otsekui lõvi või noor
lõvi, kes uriseb oma saagi kallal ja kelle vastu on kokku kutsutud karjaste jõuk, ei kohku
nende hüüdeist ega lömita nende kisa pärast, nõnda astub alla vägede Issand sõdima Siioni
mäel ja künkal. Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede Issand
Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab.“ See on Issanda isiklik sekkumine, et
päästa Jeruusalemm. Pöörame tagasi Sakarja 14:3.“ Siis läheb Issand välja ja sõdib nende
paganate vastu nagu oma võitluspäeval, lahingupäeval.“ Teisisõnu, nii nagu Ta võitles Vana
Testamendi lahingutes. „Sel päeval seisavad ta jalad (Issanda jalad) Õlimäel, mis on
189

Jeruusalemma ees ida pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks
oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole. Ja te põgenete siis mu
mägede oru kaudu, sest mägede org ulatub Aasalini; te põgenete, nõnda kui te põgenesite
maavärisemise eest Juuda kuninga Ussija päevil. Ja Issand, minu Jumal, tuleb ja kõik pühad
koos temaga.“ Siin on väga elav pilt sellest. Kui tunned seda maastikku, siis võin öelda, et
pole mingil juhul võimalik, et see prohveteering võiks täituda mingil muul moel...See kas
juhtub just nii või see on valeprohveteering. Kolmandat varianti pole. Kuid see juhtub.
Veetsin viimase aasta oma sõjaväeteenistusest sõjaväehaiglas Õlimäel. Seda kutsutakse
Augusta Victoria hooneks. Kes on käinud, ilmselt mäletavad. See on üks kolmest tornist, mis
on Õlimäe tipus. Huvitav on see, et keegi ei tohi sinna torni minna, sest 1923. aastal oli seal
maavärin ja torn sai kannatada. Nii et see on maavärinate piirkond. Õlimäe kahe osa- lõuna ja
põhja poole vahel on väike lohk ja ma olin umbes paarsada meetrit sellest lohust eemal. Usun,
et see on tõenäoliselt see paik, kust mägi lõheneb- pool langeb lõunasse, teine pool põhja ja
tekib suur org. Minu jaoks on see niivõrd elav, sest see kirjeldab täpselt selle paiga maastikku.
Nagu kõik muu Piiblis, on see ääretult täpne. Siis öeldakse siin, et Juudi rahva jääk põgeneb
läbi selle oru ja see meenutab neile maavärinat Ussija päevilt. Seega viidatakse, et toimub
maavärin, mis poolitab mäe. Maavärina põhjustajaks on Issanda tulek, kui Ta oma jalad mäele
paneb. Kui Ta jalad mäge puudutavad, lõheneb see kaheks. Edasi 5. salmi lõpp:“ Ja Issand,
minu Jumal, tuleb ja kõik pühad koos temaga.“ See on ingliskeelne tõlge, kuid heebrea keeles
pole see nii konkreetne- „kedushim“- pühad inimesed. Enamasti viitab see inglitele, see võib
tähendada ka pühasid maa peal. Kuid üks on kindel: Jeesus tuleb paljude inglitega. Ta tuleb
kolmekordse auga, seda ütleb Luuka 9: enda aus, Isa aus ja pühade inglite aus. Mainisin juba,
et sõna „au“ tähendab „ilmutatud Jumala ligiolu“. Olen vapustatud, kui mõtlen, milline saab
see olema, kui Poja, Isa ja inglite au saab kõik korraga ilmuma. Usun sellesse, kui Jesaja 24
ütleb, et päike häbeneb ja kuu tunneb piinlikkust, sest nende valgus on niivõrd tühine selle
auhiilguse kõrval, mis ilmub. Ühendame selle nüüd teatud kirjakohtadega. Kas lugesime juba
Jesaja 30? Vaatame selle üle! Vaatame Jesaja 30:18-19. Usun, et see on selle sündmuse
prohvetlik eellugu. Ta räägib Iisraeliga:“ Ja ometi ootab Issand, et teile armu anda...“ Seda on
kõigil oluline meeles pidada: kui Issand laseb sul oodata, siis seda selleks, et sulle armu anda.
Ära anna alla, ära muutu kannatamatuks, ära heida meelt. See annab Talle võimaluse olla
armuline. „...ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada...“ Jumal tõstetakse kõrgeks, kuid Ta
eesmärk on näidata halastust. „...sest Issand on õiguse Jumal, õndsad on kõik, kes teda
ootavad. Jah, sina, rahvas Siionis, kes elad Jeruusalemmas, ära enam nuta! Tema on sulle
tõesti armuline, kui sa appi hüüad. Seda kuuldes ta vastab sulle.“ Teate, mida Jumal ootab?
Sinu appihüüdu. Heebrea keeles tähendab see sõna meeleheitlikku appihüüdu. Kui jõuad
kohta, kus oled täiesti meeleheitel ja mõistad, et sul pole mingit muud lootust ja sa hüüadseda Jumal ootabki. Usun, et selles on õppetund. Jumal toob meid vahel kohta, kus oleme
täielikus meeleheites. Ta ootab meie appihüüdu. Ta tunneb ära meeleheitliku appihüüu ja see
puudutab Teda nii, nagu ei miski muu. Mu esimene naine Lydia hoolitses Iisraelis 20. aasta
jooksul umbes 70. lapse eest. Nii et ta oli päris asjatundja selles. Kui ta kuulis lapse nuttu,
ütles ta alati:“ See on ainult jonn või see laps vajab tõesti abi.“ Ta oskas vahet teha. Arvan, et
Issand ei reageeri jonninutule, Ta reageerib meeleheitlikule appihüüdele. Nii et Ta ootab. Me
arvame tihti, et meie ootame. Võib-olla tõesti, kuid pea meeles, et Jumal ootab ka. Ta ootab,
et võiks tuua meid kohta, kus oleme täielikus meeleheites. Vaatasime juba Jesaja 31, kus
öeldakse: Otsekui lõvi ei kohku, kui ta vastu on kokku kutsutud karjaste jõuk, nii ei kohku ka
Issand kõigi rahvaste ees, kes on Jeruusalemma vastu kogunenud. Ta tuleb alla ja nagu linnud
laotavad oma tiivad nõnda päästab Ta selle. Teisisõnu, Ta tuleb taevast alla ja vabastab
Jeruusalemma. Mõned teist võivad arvata, et see on natuke eriskummaline. Kuid on ju
erakordne, et rohkem kui 2000 aastat tagasi kirjeldas Jumal kogu seda olukorda sellise
selgusega. Mina usun, et Ta teadis, mida Ta ütles ja tegi. Vaatame Matteuse 26 hetkeks.
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Jeesus on siin vahistatud ja seisab Suurkohtu- Juudi nõukogu ees. Ühel hetkel esitab
ülempreester talle väljakutse ja küsib: kas sina oled Messias? See on Matteuse 26:63 alates:“
Aga Jeesus vaikis. Ja ülempreester ütles talle:“ Ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa
meile ütleksid, kas sina oled Messias, Jumala Poeg?“ Jeesus austas ülempreestrit, kuigi too oli
kuri inimene ja alles sel hetkel teatas Ta selgelt, kes Ta on. „Jeesus vastas talle:“ Need on sinu
sõnad...“ Teisisõnu: ma olen Messias, Jumala Poeg. Kuid Ta jätkas:“ Ometi ütlen mina teile:
Siitpeale te näete Inimese Poja istuvat Väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedel.“ Ja selle
pärast mõisteti Ta surma, selle tõttu, mis Ta ütles. Sõna „vägi“ on heebrea keeles „kavora“,
mida ortodoksed juudid kasutavad tänapäeval väljendis „Jumala ülendatud vägi taevas“.
Jeesus ütleb: mina istun Tema paremal käel ja tulen uuesti taevapilvedel. See on viide
Taanieli ettekuulutusele: ta nägi, et taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane.
Apostlite teod 1 on meil tegelik pilt Jeesusest, kui Ta ära võetakse. Luuka evangeeliumis
ütleb, et see juhtus Betaanias, see on Õlimäe lõunaküljel. Mäletate, et kui Ta seal seisis ja oma
järgijatega rääkis, siis kõige viimase asjana Ta õnnistas neid. Kui Ta neid õnnistas, võeti Ta
üles taevasse. Nad vaatasid Teda, kuni Ta pilvedesse kadus. Apostlite teod 1:9 alates ütleb:“
Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest.“ Nad
seisid seal ja vaatasid ikka ainiti ülespoole. Siis öeldakse:“ Kui nad taevasse vaatasid tema
minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest (kaks inglit), kes ütlesid:“
Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles
taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.“ Pange tähele:“seesama
Jeesus“- see pole messiaanlik periood, see on isik, seesama isik, seesama Jeesus tuleb sama
moodi nagu Teda minemas nägite. Ta läks pilvedes ja tuleb tagasi pilvedes. Ta läks Õlimäelt
ja tuleb tagasi Õlimäele. Selline on see pilt. Vaatame tagajärgi. Lähme uuesti Sakarja 14:6:“
Ja sel päeval ei ole valgust, on külm ja pakane..“ Teisisõnu, päike, kuu ja tähed ei anna enam
mingit eredat valgust. „Aga on üks päev, see on Issanda teada (ainult Tema), kui pole päeva
ega ööd, vaid valgus on ka õhtuajal.“ See on erakordne päev, sellist pole varem olnud. Mis
saavad olema Messia tagasituleku tulemuseks? Edasi:“ Ja sel päeval voolavad
Jeruusalemmast välja elavad veed: neist pooled Idamere (Surnumere) poole ja pooled
Läänemere (Vahemere) poole; see sünnib suvel ja talvel.“ See on väga huvitav, sest kogu
Jeruusalemma ajaloos pole sel linnal olnud oma veevarustust. Esimese asjana lõikasid
piiravad väed alati linna vee ära. See juhtus 1948. aastal, kui me piiramise ajal Jeruusalemmas
elasime- araablased lasid veejuhtme õhku, mis linna veega varustas. Neil päevil aga ehitasid
araablased, kes olid osavad kivist ehitama, alati veepaagi iga maja keldrisse, kuhu suunati
talvel vihmavesi. Meie elasime Agroni ja King George’i tänava nurgal- üle tänava King’s
hotellist, mida siis seal veel polnud. Me veevarustus lõigati ära. Juudi võimud pitseerisid kõigi
veepaagid kinni. Seejärel võtsid vee paakidest välja, panid selle käru peale ja seda veeti läbi
linna ja inimesed võisid endale teatud koguse vett võtta. Kui käru meieni jõudis, siis mehed,
kes seda juhtisid, keeldusid tulemast- nad ütlesid: see on rindejoonele liiga lähedal, me ei
hakka eluga riskima. Seetõttu ei pitseerinud Juudi võimud meie veepaaki ja meil oli
küllaldaselt vett. Veepaak oli kivist tahutud. Imehea vesi juuste pesemiseks- vihmavasi. Kuid
pärast seda, kui Messias tuleb, saab Jeruusalemmast esimest korda ajaloos elava vee allikas.
See on nagu väike võrdpilt- meie elud on sellised. Kuni Jeesus tuleb, sõltume välistest
allikatest. Kui aga Messias tuleb, on igaühe meie sees elava vee allikas. Lähme edasi. Näete,
siin öeldakse:“ neist pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole; see sünnib suvel ja
talvel.“ See ei sõltu mingitest muutuvatest aastaaegadest. Räägitakse, ma ei tea, kas see tõsi
ka on- et geoloogid on avastanud, et Jeruusalemma all on tohutu maa-alune veeallikas. Ma ei
tea, kas see on tõsi, kuid olen seda mitmeid kordi kuulnud. Edasi Sakarja 14:9:“ Ja Issand on
kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja tema nimi on ainus.“ Jumala riigi
rajamine maa peale on Jumala ülim eesmärk kogu ajaloos. Kõik muu on suunatud selle
eesmärgi saavutamiseks. Meie ei ole Jumala eesmärkidega kooskõlas, kui meil on mingi muu
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eesmärk kui Jeesuse Kristuse Kuningriigi rajamine maa peal. Pealegi, pole olemas ühtki muud
lootust maailma jaoks. Maailm vajub aina suuremasse segadusse, hävingusse ja viletsusse.
Ainus lootus inimkonnale on Kristuse riigi rajamine maa peal. Me pole unistajad, me pole
ebareaalsed. Inimesed, kes on unistajad ja ebareaalsed, usuvad, et inimene suudab ise oma
probleemid lahendada ja luua rahu. Sellest on 2000 aastat räägitud ja ilmselt oleme sellest
kaugemal kui kunagi varem. Nii et ära karda kuulutada oma veendumust, et Jumalal on
vastus. Tema rajab oma riigi maa peale. Tänapäeval räägitakse palju rahust ja inimestel
palutakse palvetada rahu eest. Kuid sel kombel rahu paluda tähendab paluda teadmatusest.
See on Saatana pettus. Rahu on üks suurimaid New Age’i püüdlusi. Piibel ütleb väga selgelt,
et ilma õigluse ja õigsuseta ei ole mingit rahu. Õigsus on alati rahu eeltingimuseks. Jumala
riik ei ole söömine ega joomine, vaid õigsus, rahu ja rõõm Pühas Vaimus. Kui tahad rahu ja
rõõmu, tuleb see ainult õigsuse läbi. Ükski püüe luua rahu maa peale ilma õigsuseta, õigluseta
on ebaõnnestumisele määratud. Edasi Sakarja 14:10-11:“ Kogu maa muutub lagendikuks
Gebast kuni Rimmonini lõuna pool Jeruusalemma; see tõuseb aga kõrgele ja jääb oma kohale
Benjamini väravast endise värava asupaigani, Nurgaväravani, ja Hananeli tornist kuninga
surutõrteni.“ Ma ei tea, kus kõik need kohad on, kuid siin öeldakse: Jeruusalemm tõuseb aga
kõrgele ja saab asustatud omal kohal ning kogu maa selle ümber muutub lagendikuks.
Teisisõnu, seal sünnivad tohutud geoloogilised rahutused. Piiblis on palju kohti, mis sellele
viitavad. Vaatame üht salmi Jesaja 2:2:“ Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi
seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad
ta juurde.“ Sel hetkel mägi, millel Jeruusalemm seisab, tõstetakse kõigist teistest
ümbritsevatest mägedest kõrgemale. Ja selle ümber on lage maa. See nõuab aga tohutut
geoloogilist muutust. See on vaid väike osa sellest, mis juhtuma hakkab, sest Psalm 46 ütleb:“
Mäed kõiguksid merede põhjas...“ Kuid see pole see mägi. Arvan, et vähestel meist on aimu
nendest tohututest muudatustest, mis inimkonnal ees seisavad. On vaid üks turvaline koht:
igavene kalju- Tema ei kõigu iialgi. Lähme veel natuke edasi, Sakarja 14:12-15:“ Ja see on
nuhtlus, millega Issand lööb kõiki rahvaid, kes sõdivad Jeruusalemma vastu: ta määndab
nende liha, kui nad alles jalgel seisavad, nende silmad mädanevad oma koobastes ja neil
mädaneb keel suus.“ See on sarnane mõnedele kirjeldustele, mis juhtub siis, kui toimub
tuumaplahvatus. Kuid ma ei usu, et see saab olema tuumaplahvatus, sest see puudutaks kõiki.
See puudutab vaid Jumala vaenlasi ja nende rahvast. Lisan, et paljud muretsevad tuumasõja
ja- relvastuse pärast, seda ka õigustatult. Kuid ärge unustage, Jumalal on ka oma sõjavarustus.
Tuumarelvad on lapsemäng sellega võrreldes, mis Jumalal on. „Ja sel päeval on nende hulgas
suur Issanda kartus (paanika), nõnda et nad haaravad kinni üksteise käest ja ühe käsi tõuseb
teise käe vastu.“ Jumal pöörab Iisraeli vaenlased üleloomulikult üksteise vastu. „Juudagi
sõdib Jeruusalemmas ja kõigi ümberkaudsete paganate varandused kogutakse kokku: kuld ja
hõbe ja üpris palju riideid.“ Ümberkaudsed maad, nagu mainisin, on araabia maad ja seal on
päris palju kulda ja hõbedat kokku kogutud. Lõppkokkuvõttes hoitakse seda aga Iisraeli jaoks.
Edasi:“ Ja samasugune nuhtlus tabab hobuseid, muulasid, kaameleid, eesleid ja kõiki loomi,
kes nende leerides on- just samasugune nuhtlus.“ Jällegi on rõhuasetus elusolenditel, mitte
mehhaniseeritud armeel. See on järjepidev, ükskõik kuidas seda selgitada, nii see saab olema.
Et anda täielik pilt, tegelen veel ühe küsimusega. Mõnes mõttes tõmbab see tempo alla, aga
mulle meeldib täielikkus. Mulle ei meeldi asju lahtiseks jätta, kui selleks vajadust pole. Paljud
teavad Hesekieli 38-39, mis kirjeldab ühendvägede tungimist Iisraeli põhjast. Ja alles hiljuti
arvati, et Venemaa tungib Iisraeli. Mul on selle väite suhtes alati tõsised kahtlused olnud.
Kuna hetkel pole olukord selline, mida seal kirjeldatakse. Seetõttu järeldan, et mida tahes
Hesekieli 38-39 kirjeldatakse, ei ole see, mida kirjeldatakse Sakarja 12-14. Ütlen seda
järgmistel põhjustel: esiteks, sõjas, mis tuleb põhjast Hesekieli 38-39, pole Jeruusalemm
tähelepanu keskpunkt ega lahingupaik. Teiseks: Iisrael on rahuseisus ja turvaline selle
rünnaku ajal. Olen alati mõelnud, et see prohveteering ei saa mingil juhul praegu täituda, sest
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Iisrael on kaugel turvalisusest ja rahust. Kolmandaks: ründajateks pole kõik rahvad, vaid
rahvasteliit põhjast. Neljandaks: ründajad hävitatakse rahetormis ja maavärinas, mitte Kristuse
isikliku sekkumise läbi. Siin on neli olulist erinevust. Lisaks öeldakse Hesekieli 38-39, et
põhjast tulnud sõdurite matmiseks läheb seitse kuud. Veel üks väga oluline omadus on, et
selle armee ralvastus, kes lüüa saab ja tapetakse, varustab Iisraeli kütteainega 7 aastat. Kui
need oleksid tangid ja lennukid, poleks neid ju võimalik põletada- need ei põle. Need peavad
olema relvad, milles on palju puitu. Lisaks tundub mulle, et Iisrael ei kasuta sel ajal elektrit
ega naftat kütusena. Ma usun isiklikult, et see järgneb Kristuse tagasitulekule. See on Tema
riigi taastamise väga algses järgus. Usun veel, et tuhandeaastases rahuriigis pole
õhusaastatust. Inimesed saavad ringi liikuda ja end soojas hoida viisil, milles puudub
saastatus. Ilmutuse 20 on veel üks kirjeldus: Googi ja Maagoogi sissetung. Sissetungivaid
vägesid Hesekieli 38-39 kutsutakse just Googiks ja Maagoogiks. Kuid usun siiski, et Ilmutuse
20 ei viita Sakarja 12-14 järgmistel põhjustel: Ilmutuse 20 keskendub Jeruusalemmale, mitte
sissetungile põhjast. Jeruusalemma kutsutakse pühade laagriks. Seda ta aga ei oleks enne
seda. Ründajad hävitatakse tulega taevast mitte Jeesuse sekkumise läbi. Sellele sündmusele
järgneb otsekohe Saatana hävimine ja viimne kohtumõistmine kõigi ülejäänud surnute üle.
Seega minu meelest Hesekiel 38-39 ei kirjelda Sakarja 12-14 ega kirjelda ka Ilmutuse 20. Ma
pakun välja järgmise selgituse: ma leian, et rahuriigi- Jeesuse Kristuse riigi rajamine maa peal
ei juhtu võluväel. See nõuab põhjalikke kultuurilisi muutusi kõigi rahvaste hulgas, kes järele
jäävad. See ei juhtu ühe hetkega. Lisaks sellele, mulle tundub, et ülestõusnud usklikud
võtavad Kristusega osa Tema riigi rajamisest ja meile antakse ilmselt ülesanne rahvaid
juhendada, kuidas elada. Pole võimalik, et see kõik saab juhtuma hetkega. See võtab ilmselt
olulisel hulgal aega. Kui see võtaks 100 aastat, oleks see vaid 1/10 milleeniumist. Ma ei
kavatse ennustada, kaua see aega võtab. Minu jaoks paistab see tõenäone, et see sissetung
Hesekieli 38-39 on üks viimane antisemitismi puhang pärast seda, kui Kristus on hakanud
valitsema Jeruusalemmas. Kuid see peab siiski levima üle maailma. Huvitav on see, et rahvad,
kes liitlasvägesid relvadega varustavad, on piirkonnad maailmas, kes on olnud kõige
ilmsemalt ja püsivamalt antisemistlikud. Nendeks on: Ida-Euroopa, SRÜ riigid ja mõned
islamiriigid. Jätan selle teile mõtisklemiseks. Usun, et tulevik on keerukam, kui mõned
inimesed eeldavad. Kuid see on põnev. Tahan lõpetuseks öelda midagi väga tõsist ja väga
tähtsat. Kirjeldasin eelnevalt selles kõnes, kuidas Jumal toob Iisraeli täielikku meeleheitesse,
kus nad näevad, et neil pole mingit lootust peale Jeesuse. Kõik muu lootus on kadunud. Mina
usun, et niimoodi tegeleb Jumal meie kõigiga pääste suhtes. Pääste tuleb meeleheite hetkel.
Kui me näeme, et oleme kadunud, lootusetud ja abitud ilma üleloomuliku ilmutuseta Jeesuse
sekkumisest me ellu.
Surved, katsumused ja väljakutsed.
Rääkides tagasitulekust aus ja võimus, Jeesus ütles Matteuse 24:36:“ Aga sellest päevast ja
tunnist ei tea ükski, ei inglidki taevas ega ka Poeg, muud kui Isa üksi.“ Tõestuseks on
Markuse 13:32, kus Jeesus ütleb:“ Aga sellest päevast või tunnist ei tea ükski, ei inglidki
taevas ega Poeg, muud kui Isa üksi.“ See on imeline. Seda saladust teab vaid üks isik kogu
universumis, Jumal, Isa. See on Jumala saladus. Mitte keegi muu ei tea päeva ega hetke.
Võime teada aegu ja ajajärke, kuid päev ja tund on Jumala saladus. Õpetajad, prohvetid ja
jutlustajad on väga üleolevad väites, et teavad seda, mida teab vaid Jumal, Isa. Minu arvates
on see ülbus. Ülbus on vihatavamaid patte Jumala silmis. Imestan ka seda, kuidas nii paljud
Piiblit uskuvad kristlased annavad ennast eksitada selliste ennustustega. Põhjus on prohvetlike
Pühakirjade mittepiisavas tundmises. Nüüd läheme edasi Matteuse 24:37-39:“ Sest nõnda
nagu Noa päevad olid, nõnda saab olema Inimese Poja tulemine. Sest nõnda nagu inimesed
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olid noil päevil enne veeuputust: sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil
Noa läks laeva, ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära nõnda on ka
Inimese Poja tulemine.“ Samast on kirjutatud ka Luukase 17, mis valgustab veelgi, nii et
vaatame Luukase 17:26-30:“ Ja nõnda nagu oli Noa päevil, nõnda on ka Inimese Poja päevil:
nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ja tuli veeuputus
ning hävitas nad kõik.“ Pange tähele sõna „kõik“ kordamist iga lõigu lõpus. „Samuti ka, nagu
oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid; aga sel päeval, mil
Lott väljus Soodomast, sadas tuld ja väävlit taevast ning hävitas nad kõik. Otse nii peab olema
sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub!“ Jeesus annab lisa teavet Matteuse 24-ndale. Et mitte
ainult Noa, vaid ka Loti päevadel oli sama olukord. Piiblis leiame nad 1 Moosese 6:1-12 ja 1
Moosese 19:4-5, kuid me ei hakka seda praegu lugema. Need kirjeldavad nii Noa kui ka Loti
olukorda tolles ajas ja kohas. Kirjeldan nüüd lühidalt Piibli põhjal elu tollel ajal. Noa aega
iseloomustavad neli põhi tunnust. Esimene: Saatana inglid tulid inimkonna keskele ja võtsid
endale naisi inimeste hulgast. Saatanlik inimkonda sissepoetumine. Teine: Inimeste
mõttemaailm oli saastunud. Kõik nende südame kavatsused olid ainult pahad ja jätkuvalt.
Kolmas: Seksuaalne perversus. Kõik liha oli langenud tegema nõmedusi. Nii Piibel kujutab,
milliseks seksuaalsuhted olid moodustunud- ebanormaalseks ja perverseks. Neljas: Maa oli
vägivalda täis. Ehk peaksime seisatama ja mõtlema nende nelja põhitunnuse peale. Meie aja
pea vahend, millega Saatan on rikkunud meie mõttemaailma, on televisioon. Ma ei ole
televisiooni vastu, kuid ütlen, et see on peamine vahend, millega ta on miljardite inimeste
mõttemaailma saastanud. Ja enamus sellest on tulnud USA-st. See on fakt, mille eest meie,
ameeriklased, peame vastutama. Meie riik on söötnud lugematuid tunde saasta ja kõlvatust,
mis on levinud peaaegu igale poole maailmas. Seksuaalne perversus. Tänapäeval on see
tavaline. Tajusin 30 aastat tagasi, et koguduses esineb seda. Sellega tegelesid kristlikud
koguduse liikmed. Kasutati ära noori poisse ja tüdrukuid. Sellest aga ei räägitud noil päevil.
Minule oli see šokk, kui sain teada, mis oli toimumas. Praegusel ajal sellest räägitakse vabalt
ja laialt. Kõik teavad, et seda juhtub mitte ainult uskmatute hulgas, vaid ka koguduses. On
palju uskmatuid, kes uhkustavad sellega. Telekas on saateid, milledes nauditakse rõvedate
üksikasjade paljastamist. Täpselt nagu Noa päevadel. Ja maa oli vägivalda täis. Üks asi, mis
on ühine Noa ja meie päevadega, on võimustvõttev vägivald. Ma olen piisavalt vana
mäletama aega, mil naised said turvaliselt kulgeda Britannia ja USA linnades isegi õhtusel
ajal. Nüüd pole isegi päeva ajal ohutu. Kasvasin Britannias maailmasõdade vahelises ajas,
vägivald puudus. Kui varas krabas leedi käekoti, oli see esilehekülje jutt. Täna ei suvatseks
keegi isegi kommenteerida vastavat. Lennukites polnud varem kontrolli. Tänapäeval pole see
võimalik. Aga Loti päevadel? Lott elas Soodomas, millest tuleneb ka erilise seksuaalse
perversuse nimetus, mida tänapäeval kirjeldatakse vale sõnaga „gay“. Ilus sõna „gay“
(rõõmus) on vääristatud. Mina ei kasuta sõna „gay“, vaid homoseksuaalsus või sodoomia.
Soodoma oli nilbe ja pealetükkiva homotsemise koht. Nad mitte ainult ei teinud seda, vaid
pressisid seda peale jõuga. Kui Lott kutsus kaks inglit linna, kõik muud mehed, noored ja
vanad, tulid nõudma seksi külalistelt. Terve linn oli pederastide poolt rikutud. Mõned Jumala
kohtumõistmised olid eeskujuks. Soodoma ja Gomorra hävitamine näiteks. Jumal ei karista
niimoodi igat homotsejat. Karistused olid eeskujuks, millega Jumal seletab, kuidas Tema
suhtub sellistesse asjadesse. Kui Jumal karistaks kõiki, kes on Jumalale lubatu suhtes
silmakirjalikud, oleks kogudused palju väiksemad rahvaarvult. Jumal tegi meile selgeks oma
suhtumise silmakirjalikkusesse. Nii Noa kui ka Loti puhul, Jeesus räägib ühest teisest tolle aja
iseloomujoonest. Luuka 17:27:“ nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele...“ Ja 28:“ Samuti
ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid...“ Jeesus
mainib kaheksat tegu: söömine, joomine, abiellumine ja abiellu andmine, ostmine ja
müümine, ehitamine ja istutamine. Kas nendes tegevustes on mingit pattu iseeneses? Ei. Mis
siis? Probleem on selles, nad olid nii hõivatud oma tegemistes, et ei leidnud mahti mõista,
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millises ajas nad elasid. Ühesõnaga: materialism. Nad olid nii läbi imbunud materialismist, et
neil kadus igasugune vaimsuse ja igaviku taju ning valvelolek puudus. Viies tunnus on siis
materialism. Kui palju seda on tänapäeval meie lääne ühiskonnas? See on seda täis. Uskuge
mind, materialismist pole säästetud isegi kogudused. On paljusid, ennast kristlaseks pidavaid,
kes südamelt on sama materialistlikud kui muudki maailma inimesed. Võib-olla seda ei näe
nii selgelt neist, ega nende elutavadest, kuid nad on läbi imbunud materialismist. Jeesus
hoiatas meid, et kui meid imetakse materialismi, pole me valmis, kui Ta tuleb. Noa ajal oli ka
midagi head:“...Noa kõndis ühes Jumalaga...“ Inimeste hulgas oli üks mees, kellel oli
lähedane ja isiklik suhe Jumalaga. Jumal sai rääkida temaga ja seletada, missugune olukord
oli ja et Ta oli otsustanud oma karistuse täide viia. Loen Heebrealastele 11 ühe koha, mis
räägib Noast. Ta on eeskujuks meile, tänapäeva usklikele siin maailmas. Noa oma perega olid
ainukesed eluga pääsenud. Mina arvan, et vaid need, kes elavad nagu Noa ja ta perekond,
suudavad tänagi päeval ellu jääda. Heebrealastele 11:7:“ Usu kaudu sai Noa ilmutuse sellest,
mida veel ei olnud näha, ja ehitas pühas kartuses laeva oma perekonna päästmiseks; ja selle
kaudu ta mõistis hukka maailma ning sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust.“ Ainult üks
mees oli Jumalale meelepärane tolles õelas generatsioonis. Ta suhtles iga päev Jumalaga.
Jumal rääkis temaga, näitas talle, mis maailma ootab ning ka ainukese võimaluse, kuidas tema
ja ta pere pääsevad. Kordan hästi lühidalt, mis toimus Noa ja Loti päevil. Esiteks: Saatana
sissepugemine, teiseks: rikutud mõttemaailm, kolmandaks: seksuaalne perversus, neljandaks:
vägivald, viiendaks: räige, agressiivne homoseksuaalsus, kuuendaks: materialism,
seitsmendaks: hea asi- üks mees, kes oli Jumalale meelepärane. Tagasi Matteuse 24-ndasse.
Mt. 24:40 on jälle sõna „siis“, kümnes kord selles paragrahvis. „Siis on kaks põllul: üks
võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist on jahvatamas veskil: üks võetakse vastu ja
teine jääb.“ Teises kohas Luukases öeldakse, et kaks on samas voodis: üks võetakse vastu,
teine jäetakse maha. See on äkiline, dramaatiline ja igavene lahutus, kus üksteisele lähedased
inimesed lahutatakse üksteisest juba ühisest voodist, veskil jahvatamisest, põllutööst.
Ülestõmbamisel üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Kumb sina oled? Vastuvõetud või
mahajäetud? On väga tähtis, et teed oma otsuse. Jätkame salmidega 43:44:“ Aga seda teadke,
et kui peremees teaks, mil öövahi-ajal varas tuleb, küll ta siis valvaks ega laseks oma majasse
sisse murda.“ Jeesus ütleb:“ Sellepärast olge teiegi valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil
te ei arva!“ See on tähtis. Kui arvad, et tead, sa ei tea. Kui ootad Teda ainult teatud ajal, siis
pole see Tema tulemise aeg. Rõhutan seda, sest mind on kurvastanud väga palju see, et
miljonid kristlased on meelitatud uskuma, et Jeesus tuleb ettekuulutatud päeval või hetkel.
See on täielikult Jeesuse sõnade vastu. Sa pead olema valvel. Mitte, et oleksime magamata,
vaid et peab olema valvas, tundlik selle suhtes, mida Pühal Vaimul on sulle öelda, et Ta võib
sind äratada unest igal ajal, päeval või öösel. „Valvas“ on sõna, mida siinkohal kasutaksin.
Markuse 13 rõhutab seda nii kõvasti, et on peaaegu lugemist väärt. Salmid 35-37. „ nõnda
valvake; sest te ei tea, millal kojaisand tuleb, kas õhtul või kesköö ajal või kukelaulu ajal või
vara hommikul, et ta ei tuleks äkitselt ja ei leiaks teid magavat. Aga mida ma ütlen teile, ütlen
kõigile: Valvake!“ Püsi ärkvel. Ole valvas. Ära lange materialismi, pattu ega Saatana pettuste
unne. Järgnevalt käsitleme nelja erinevat inimrühma, kes kõik on Jeesuse tulekuga mõjutatud.
Vaatame igat rühma järjekorras. Esimene rühm esineb Matteuse 24:45-51. neis salmides
räägitakse neist, kelled Jumal on seadnud oma majapidamise juhatajateks hoolitsema Tema
rahva eest ja jälgima eriliselt, et kõik saavad toitu õigeaegselt. Millist inimest silmas
peetakse? Vastus on 1 Peetruse 5:1-4:“ Kogudusevanemaid teie seas ma nüüd manitsen kui
kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja, kes ka olen tulevase au osaline, mis peab
ilmuma: Hoidke teile hoida antud Jumala karja mitte sundusest, vaid vabast tahtest Jumala
meele järele, mitte alatuma kasu tõttu, innust, mitte isandaina valitsedes kogudusi kui liisuosi,
vaid olles karjale eeskujuks, siis te saate, kui Ülemkarjane ilmub, närtsimatu aupärja!“
Räägime inimestest, kelled Issand asetab oma karja ülevaatajateks. Ülevaatajad, pastorid,
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karjased, vanemad, apostlid. Kõik viis teenimisametit on Jeesus asetanud karja sisse ning ka
selle üle. Ülevaatajad ei ole ainult karja üle, vaid ka karja sees. Teises salmis Peetrus ütleb:“
Hoidke teile hoida antud Jumala karja...“ Ei ole tegemist kõrgema klassi inimestega, kes
elavad eri tasemel kui muu Jumala rahvas, vaid tegemist on inimestega, kes elavad Jumala
rahva seas, kuid siiski neil on eriline vastutus teiste ees. Peetrus hoiatab kaasvanemaid, sest
kui apostel asetub elama linna, on tal koguduse vanema staatus. Olge hoolsad oma ülesannet
täites, sest peate lõpuks ise aru andma. Matteuse 24:45:“ Kes on nüüd ustav ja mõistlik
sulane, kelle ta isand on pannud oma pere üle neile rooga andma õigel ajal?“ „...neile rooga
andma õigel ajal.“ Pane tähele, et olla ustav on tähtsam kui olla edukas. Olen olnud misjonär
kahes erinevas kohas eri aegadel ja mõlemates kohtades oli enne mind olnud misjonäre. Nad
töötasid ustavalt ja ohverdasid oma elu, kuid nägid vaid vähe oma töö vilja. Ütlesin endale,
Jumal hoidku mind mõtlemast, et mina olen edukam kui nemad. Poleks neid olnud enne mind
seal, poleks tee minu jaoks olnud valmis. Jumal ei oota edukust nii nagu maailm seda
mõistab, vaid Ta tahab ustavust. Ma ei ütle, et kristlane pole edukas, kuid seda edukust ei
mõõdeta maailma standardite järgi. Edukus on ustavalt Issanda antud ülesande täitmine.
Siinkohal peab hoolitsema, et Jumala rahvas saab toitu õigel ajal. See on pastoraalne kohus,
karjase kohus. Aastate jooksul olen jälginud, kuidas tõeline karjane teab täpselt, mida tema
kari vajab. See võib olla midagi hoopis teist, kui mida mingi teine kari samaaegselt vajab.
Aga kui ma lähen mingisse kogudusse kõnet pidama, küsin alati pastoritelt, mida teie arvates
inimesed eriti vajavad? Karjase vastutusse kuulub teada, kus tema rahvas viibib ja mida
inimesed tõeliselt vajavad. See nõuab tundlikkust. Jeesus seletab ka, missugune on sellise
teenimise auhind. „Tõesti ma ütlen teile, et ta paneb tema üle kogu oma vara!“ Ustavus selles
elus viib edutamisele järgmises elus. See on rõõmus mõte. See viis, mil me oma kohustusi
täidame siin maailmas, määrab meie tegevuse igavikus. Ustavust ei suuda asendada mitte
miski. „Aga kui see halb sulane mõtleb oma südames: Mu isand viibib tulles! Ja hakkab
lööma oma kaassulaseid, joomaritega sööma ja jooma...“ See on ainuke võimalus. Kui vaatate
pilti Kristuse kohtust, mida kirjeldatakse Roomlastele 14 ja 2 Kor. 5, siis märkate, et on vaid
kaks rühma, head ja halvad. Vahepealset pole. Oleme ise kirikus loonud kolmanda rühma:“
Ma pole hea, aga halb ka mitte.“ Jumala vaatevinklist sellist rühma ei ole olemas. Kui sa pole
hea, oled halb. Paljud inimesed kirikus tänapäeval on nn. „aial istujad“. Nad istuvad aial ega
ole andunud usklikud, kuid ei taha olla ka uskmatud. Minu kommentaar siia on, et kui Püha
Vaim tuleb kogudusse, siis esimene asi, mida Ta teeb- laseb elektri aia sisse. Seepärast mõned
inimesed ei ütle Püha Vaimule teretulemast, sest nad tahavad mugavalt aia peale istuma jääda.
Milline on õel sulane? Ta ütleb:“ Issand ei tule veel niipea.“ Teisiti öeldes, ta on kaotanud
nägemuse, et Issand tuleb pea. See on tema põhiprobleem. Kogudustes, kus ei õpetata Jeesuse
tagasituleku reaalsust, ei saavutata kunagi Uue Testamendi taolise pühaduse standarde.
Jeesuse tagasitulek on eluvajalik tõde, mis sünnitab pühitsust Jumala rahva keskel. Halb
teener ütleb:“ Mu isand viibib tulles, pole temaga ammu ühendust saanud, võin võtta
hoolimatult.“ Ta hakkab lööma kaassulaseid, domineerima. Pastorina on nii väga kerge hakata
teisi kamandama ja valitsema. See on kurjus. Arvan isiklikult, et Jumal ei võia kunagi sellist
tegevust, millega inimene tahab teisi kontrollida. Nii et kui inimene tahab asja oma kontrolli
all hoida, siis Jumal ütleb:“ Lase edasi, aga ära oota minu võidmist. Kui sa ei taha, et ma
ohjad enda kätte võtan, võid jätkata oma religioosseid protseduure. Võid kasutada kõiki sõnu,
tiitleid, aga tulemus ei ole see, mis tuleb ainult Püha Vaimu võidmisest.“ Nii ta siis
domineerib, ta lööb kaassulaseid. Ta sööb ja joob joodikutega. Ta hakkab elama kõlvatult. See
on tõeline ahvatlus läänemaades, eriti USA-s. Keegi ütles mulle hiljuti, et kui tahad teada
parimaid söögikohti ükskõik mis linnas, siis küsi pastorite käest. See kommentaar peab paika.
Haigestusin tõsiselt 1990-91 tõppe, mis tavaliselt tapab. See oli südamelihase bakteriaalne
põletik. Tavainimesele see palju ei ütle, aga ma võin öelda, et enne penitsilliini oli see
saatuslik. See oleks võinud mind tappa. Kui lebasin voodis, öösel, enne, kui mind haiglasse
196

viidi, küsisin Issandalt, ma ei kartnud surma, kuid oli intellektuaalne probleem:“ Jumal, ma
olen uskunud tervenemisse, olen jutlustanud tervenemisest, olen näinud inimesi tervenemas,
olin isegi tervenenud. Miks ma nüüd pole terveks saanud?“ Ja Issand andis mulle ülevaate
sellest, kuidas ma aastaid olin elanud kui teenistuja. Polnud seksuaalset ebamoraalsust,
joomarlust, kavaldamist rahadega, kuid palju lihameelsust. Elu- nagu see maailm oleks kõik.
Määratlen lihalikkust kui elu, kus nagu poleks tulevat maailma ja Jumal näitas mulle, kuidas
Ta vihkab lihalikkust. Ta andis mulle need sõnad:“ Jaakobit ma armastasin, Eesavit ma
vihkasin.“ Eesav on piibellik näide lihalikust inimesest. See muutis mu elu. Tänu Jumalale,
ma jäin ellu. Arvan, et Jumal säästis mind, ma tahtsin sellest õppida. Ruth ja mina tsiteerisime
Piiblit:“Issand küll karistas mind, kuid ei andnud mind surma valda.“ Tahan öelda, et elasin
austusväärse teenistuja elu. Tegin koostööd teenistujatega, kelle nimesid te teate. Me kõik
elasime samamoodi. Ma ei mõista kohut teiste, vaid enda üle, kuid olime mitmel viisil
äärmuslikult lihalikud. Mul on teinegi kogemus, mida ma ei mõelnud rääkida, kuid arvan, et
Jumal tahab, et ma räägiksin. Ma pole seda meelt, et kristlased ei saaks juua veini. See võib
šokeerida sind, kuid teatavasti Jeesus jõi veini ja Paulus soovitas Timoteosele veini juua tema
kõhutõve pärast. Ma ei taha sellest vaidlusainet teha, seepärast räägin juhtumi, mis teid
rahustab. Eelmise aasta septembris olime koos Ruthiga hotellis Eilatis, et puhata teenistuse
pingetest Jeruusalemmas. Jõin paar klaasitäit veini, olin täiesti kaine, kaks öösel ärkasin ja
tundsin rõhumist oma ajus. Mulle turgatas pähe sõna „halvatus“. Tänu Jumalale, teadsin
midagi vaimulikust sõjapidamisest, sest ütlesin:“ Sina halvatuse vaim, ma sõitlen sind, ma ei
võta sind vastu, sul pole mingit võimu ega õigust minu üle.“ See läks ära. Tõusin voodist, et
WC-sse minna, kuid alles kolmandal katsel sain üles tõusta, ma ei suutnud kindlalt kõndida,
vaid pidin mööbliesemetelt tuge otsima. Järgmisel päeval mõtlesin juhtunu üle ja tulin
järeldusele, et kuna ma olin nii palju veini joonud, et mu aju oli aldis halvatuse vaimule. Ja
nüüd ma ütlesin inimestele, et mul on uus dieet- see on piibellik dieet: minu toit on teha selle
tahet, kes mind läkitas ja lõpetada Tema töö. Minu jaoks on töö lõpetamine kõige tähtsam.
Olen Issanda teenija olnud 50 aastat. Usun, et elan Tema tahtes, kuid pole täitnud Tema antud
tööd. Otsustasin, et kui veinijoomine takistab minu töö lõpule viimist, siis ei joo ma enam
kunagi veini. Ja ma pole enam joonud. Ma ei jutlusta veinijoomise vastu, siis võiks see viia
käsumeelsuseni. Olen olnud nelipühilane piisavalt kaua, et teada, mis käsumeelsus on. Ja
arvan, et osalt mässamine käsumeelsuse vastu viis mind teise äärmusse. Tee, mis viib ellu, on
otsesuunas ja kitsas ja selle kummalgi pool on oja. Üks oja on käsumeelsus, millesse võid
kukkuda. Sellest ojast pääsedes kukud teise, mis on mugavuse soov või lihalikkus. Me peame
kõndima nende kahe vahel. Minu jaoks on siis reaalne, et see kõlbmatu pastor või juht, hakkas
jooma ja mitte ainult jooma, vaid tegema seda vales seltskonnas, joodikutega. Jeesus ütles:“
Kuid Issand tuleb päeval, mil sulane teda ei oota ja hetkel, mida ta ei tea, raiub ta pooleks ja
annab talle osa silmakirjatsejatega, seal on ulumine ja hammaste kiristamine.“ Kui isand
tuleb, pole teenija valmis teda vastu võtma. Isand raiub ta pooleks. Kes on isand? Jeesus. Kas
mõistate, et Jeesus võib kellegi pooleks raiuda? Pidage meeles, et Ta pole mitte ainult
Vabastaja, Ta on ka Kohtumõistja. Ta on sama ustav nii kohut mõistma kui ka vabastama. Ja
kui sa ei ela Talle kui Vabastajale, siis kohtud Temaga kui Kohtumõistjaga. Lugesime, et seal
nutetakse ja kiristatakse hambaid. See on mulle aastate jooksul muljet avaldanud ja see esineb
viis-kuus korda Uues Testamendis. Olen teinud väikese uurimuse sellest, mida Jeesus ütleb, et
seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Minu järeldus on, et see puudutab vaid teatud
inimrühma: neid, kes teavad Temast kõike, kes on kuulnud tõde ja elanud selle lähedal võibolla kogu oma elu, kuid pole kunagi end tõeliselt pühendanud. Seal nutetakse ja kiristatakse
hambaid, sest nad kaeblevad:“ Ma olin nii lähedal, oleksin võinud sinna astuda mistahes
hetkel, aga ma kunagi ei teinud nii ja nüüd mind on suletud väljapoole igaveseks.“ Väike
loetelu juhtumistest, kus Jeesus kasutab seda lauset. Matteuse 8:12 räägib Jeesus Taeva
kuningriigi pärijatest. Ta räägib juutidele:“ Te hülgate minu, aga teistest rahvustest tuleb neid,
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kes pääsevad Taevariiki, kuid teid visatakse välja. Seal on ulumine ja hammaste kiristamine.“
Inimestel, kes teadsid kõike, oli võimalus, kuid nad kunagi ei kasutanud seda. Matteuse 13:42
lause öeldakse inimeste kohta, kes olid umbrohuna nisupõllul. Nad olid täiesti nisu moodi,
kuid ei tootnud kunagi vilja. Jeesus ütles, et inglid tulevad ja juurivad need üles ning heidavad
ahju. Seal ulutakse ja kiristatakse hambaid, sest kogu elu olid nad kuningriigi lähedal ja selle
keskel, kuid nad kunagi ei pääsenud sisse. Matteuse 22:13 on võrdpilt pulmapeost, kuhu üks
külaline tuli ilma pulmariietuseta. Pulmariietust ei pidanud ostma, vaid see oli maja poolt
antud ja seepärast oli alatu ja ülbe tulla pulma ilma selleta. Kui peoisand nägi meest, küsis:“
Kuidas sa siia tulla said ilma pulmariietuseta?“ Mees jäi sõnatuks. Isand ütles:“ Siduge ta
käsist ja jalust ja heitke välja pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Jälle
näete, et see inimene teadis kõik, ta oli saanud pulmakutse, kuid ei viitsinud sobivat riietust
selga panna, mis on õigsus Kristuses Jeesuses. Matteuse 25:30 räägib ühe talendiga teenijast.
Räägin sellest varsti. Luuka 13:26 räägib inimestest, kes ütlesid Jeesusele:“ Me sõime ja
jõime koos Sinuga ja kuulasime Sinu õpetust“, aga Jeesus ütleb:“ Minge ära minu juurest, te
ülekohtutegijad. Ma pole kunagi teid tundnud!“ Jälle nutetakse ja kiristatakse hambaid. Mul
on kaasaegne versioon sellest, mis on ülekohtu praktiseerimine, sest ma näen nii palju
ülekohut koguduses ja teenistuses. See on minu parafraas:“ Ülekohtu praktiseerimine on teha
sinu oma asja. Ei pea millegi eest vastutama ega kellegile aru andma, vaid võid omi radu pidi
käia ja teha, mida ise tahad, hoolimata teiste tegemisest. Olen kuulutustöös õppinud, et
viljakandmiseks peab töö olema juurtega koguduse pinnases. Kui läheksin teiste alale, mida
kunagi pole teinud, ja halvustaksin pastoreid ning jätaksin juhid tähelepanuta, siis saaksin küll
teha suure koosoleku- tean hästi, kuidas saada inimesi kokku ja võiksin sadu inimesi ette
kutsuda ja pildistada end koos nendega, kuid püsivat vilja ei sünni, sest vili peab kasvama
Jumala rahva koguduse sees. Peab tegema koostööd kohalike juhtidega, kui soovitakse vilja
näha. Nendega pole alati kerge koostööd teha, uskuge mind...Jumal ikka õnnistagu neid. Kui
keegi tegi midagi tõeliselt valesti minu ja mu naise suhtes, mu esimene naine tundis hästi
Pühakirja, ta teadis, et ei saa nendest midagi paha rääkida. Ta ütles:“ Issand, õnnista neidSina tead, kuidas neid õnnistada!“ Jätkame peatükist Matteuse 25. See on võrdpilt kümnest
neitsist, pruudist. Mida nad sümboliseerivad? Piiblis 10 sümboliseerib kogudust. Juudiusundis
peab olema koos „minion“, vähemalt kümme, enne kui nad võivad avalikult palvetada.
Võrdpilt kümnest kujutab inimesi kogudustes. Minu mõte on, et neitsid tähendavad
kirikuskäijaid. Loen võrdpildi kiiresti ja kommenteerin siis. „Siis on taevariik kümne neitsi
sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad ja
viis mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid
õli astjatesse ühes oma lampidega. Peigmehe viibides jäid nad uniseks ja jäid magama. Aga
keskööl kuuldi häält: Peigmees tuleb! Minge vastu! Siis tõusid kõik neitsid üles ja valmistasid
oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele: andke meile oma õlist, sest meie lambid
kustuvad. Kuid mõistlikud ütlesid: Me ei saa, sest sellest ei piisa meile kõigile. Minge ostke
kaupmeeste käest. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees, ja kes oli valmis, läksid temaga
pulma. Uks suleti. Mõne aja pärast saabusid teised ka sinna ja hüüdsid: Issand, Issand, ava
meile! Aga Tema ütles neile: Tõesti, ma ei tunne teid! Seepärast valvake, sest te ei tea päeva
ega tundi, mil Inimese Poeg tuleb!“ Mis oli ühine kõigile neile neitsitele? Kõik ootasid
peigmeest. Igaüks teadis, et peigmees on tulemas. Nad olid usklikud. Kõigil oli lamp ja õli.
Õli sümboliseerib peaaegu alati Püha Vaimu. Püha Vaim oli nende elus. Nii targad kui
rumalad väsisid. Kuid oli üks vahe: õli hulk. Tarkadel oli õli varuks, rumalatel polnud. Paulus
ütleb Efeslastele 5:18:“ Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis
Vaimu!“ Paljud on ühel nõul selles, et keelt:“ Ärge joovastuge viinast“ on põhiline. See on
patt. Miks nii paljud vaimulikud inimesed pööravad tähelepanu keelatud asjale, jätavad
tähelepanuta positiivse asja? Sama käsk jätkub:“Vaid saage täis Vaimu!“ Sõna „täitma“
tähendab jätkuvalt täitma ehk tankima üha uuesti. Pole küsimus ühekordsest kasutusest. Mõni
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võib öelda:“Sain Püha Vaimuga ristitud 1984. Rääkisin keeltes.“ Vägev, aga mis seejärel on
juhtunud? Inimesed, kes peavad Vaimuga täitumist ühekordseks elamuseks, pole tundlikud
Püha Vaimu juhtimisele, sest nende jaoks kogu pakett oli valmis, kui nad rääkisid keeltega.
Sellest ei piisa. Paulus ütles korintlastele:“Räägin keeltega rohkem kui keegi teine...“ Ilmselt
Korintoses räägiti palju keeltes. Paulus rääkis keeltes rohkem kui nemad. Me peame täituma
Püha Vaimuga jätkuvalt ja üha uuesti. On huvitav, mida targad neitsid ütlesid rumalatele:“
Minge ostke õli!“ Seda pidi ostma. See polnud kingitus. Mingil määral peame siis hinda
maksma Püha Vaimu eest. Püha Vaim iseenesest on kingitus. Aga kui sa tahad Vaimuga
täidetud olla, siis selle eest on hind, mida maksta. Mis Jeesus ütles Laodikea kogudusele, mis
nii täpselt kirjeldab kogudusi Ameerikas? Ilmutuse 3. Nii ütles Jeesus Laodikea kogudusele
Ilmutuse 3:17-18:“ Sa hoopled, et sa oled rikas, sul on vara küllalt ega vaja midagi.“ Kas olete
kunagi kuulnud sellist õpetust? Kas Jeesus kiitis selle heaks? Mitte sugugi. „Sa ei saa aru,
milline tegelikult oled: vilets, armetu, vaene, pime ja alasti!“ Imestan, kuidas inimesed võivad
olla armetud ja vaesed, pimedad ja alasti ilma seda ise teadmata. Hämmastav! Jeesus ütleb:
Annan sulle nõu: osta minult tules puhastatud kulda, et sa võiksid rikkaks saada ja valged
riided, et sa nendega riietuksid ega nähtaks sinu alastioleku häbi.“ Jeesus ütleb: Ma ei anna
seda sulle, sa pead selle minult osta. Muinasajal oli kuld väärtusetu, kui seda ei puhastatud
tules. Kuld on usk ja Jeesus ütleb: Ma tahan usku, mis peab vastu tuletestile. Selle eest peab
maksma vastupidavusega. Sa pead vastu pidama katsumustes. Siis Jeesus räägib valgetest
riietest. Kõik ei ole tasuta kristlase elus. Ütlen midagi Jeesuse arvamuse kohta kogudustest ja
nüüdiskristluse erinevusest. Oli üks kogudus, Smürna, mis oli vaene ja tagakiusatud. Jeesus
ütles:“ Sina oled rikas.“ Laodikea kogudusele, kel oli kõike, ütles Ta:“ Sa oled vaene.“ Mida
ütleks Ta Ameerika kogudustele nüüd? Kas Ta ütleks, et olete rikkad või vaesed? Määratlege
ise. Inimeste arvamus on tihti vastupidine Jumala arvamusele. Jeesus rääkis asjadest, mida
inimesed kõrgelt väärtustavad, kuid Jumalale on jäledus. Neitsid pidid ostma õli, kuid nad jäid
hiljaks. Ostnud õli ja tagasi tulnud, oli uks suletud. Jeesus ütles:“ Ma ei tunne teid.“ Kuidas te
sellest aru saate? Mina saan sellest nii aru, et nad kunagi ei kuulunud Jumala valitute hulka.
Nad olid sisse tulnud, kuid Jumal teadis, et nad kunagi ei tee testi ära. Võib-olla pole see õige
seletus, aga mina näen seda asja nii. Kas te olete kunagi õli ostnud? Kuidas õli ostetakse?
Palvetades, Piiblit lugedes, Jumalat oodates. See nõuab aega ja energiat. See ei juhtu niisama.
Peab tegema otsuse. Niipalju kümnest neitsist. Järgmine rühm on teenrid, kes said talente.
Loen Matteuse 25:14-30:“ Sest see on nõnda, nagu üks inimene võõrale maale minnes kutsus
oma sulased ja usaldas nende kätte oma vara. Ühele ta andis viis talenti, teisele kaks ja
kolmandale ühe, igaühele tema jõudu mööda ja läks võõrale maale. Kes viis talenti oli saanud,
läks kohe ja kauples nendega ning saavutas teist viis lisaks. Samuti see, kes oli saanud kaks,
saavutas teised kaks lisaks. Aga see, kes oli saanud ühe, läks, kaevas selle maa sisse ja peitis
ära Isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand tagasi, hakkas nendega aru pidama.
See, kes oli saanud viis talenti, tõi teised viis neile lisaks ja ütles: Isand, sina andsid mulle viis
talenti. Nagu näed, olen hankinud viis neile lisaks. Isand ütles talle: Hästi tehtud! Oled hea ja
ustav sulane. Oled olnud ustav väheses, ma panen su palju üle. Mine oma Issanda rõõmusse!
Ka see, kes oli saanud kaks talenti, tuli ja ütles: Isand, sa andsid mulle kaks talenti. Nagu
näed, olen veel kaks lisaks hankinud. Isand ütles talle: Hästi tehtud, hea ja ustav sulane. Oled
ustav olnud väheses, ma panen su palju üle. Mine oma Issanda rõõmusse! Lõpuks tuli sulane,
kes oli ainult ühe talendi saanud ja ütles: Isand, ma teadsin, et oled kalk inimene. Sa lõikad,
kuhu sa pole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin ja matsin su
talendi maha. Siin on su oma. Isand vastas temale: Sa paha ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma
lõikan, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Sa oleks siis
pidanud mu raha panka viima, nii et ma tagasi tulles oleks oma raha kasudega tagasi saanud.
Seepärast võtke talent ära tema käest ja andke sellele, kellel on kümme talenti. Sest igaühele,
kellel on, antakse, ja tal peab olema küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal
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on. Ja kõlvatu sulane heitke välja kõige äärmisemasse pimedusse; seal on ulumine ja
hammaste kiristamine. Kommenteerin natuke. Esmalt: kasumi hankinud sulased said kasumit
100 protsenti. See, kellel oli viis, sai viis juurde ja see, kellel oli kaks, sai kaks lisaks.
Tänusõnad olid mõlemale samad: Hästi tehtud! Oled hea ja ustav teenija. Tule oma Isanda
rõõmusse! Isand ei kiitnud viis talenti hankinut rohkem kui seda, kes kaks talenti oli
hankinud, mis näitab seda, et Issand ootab kasvu. Kasv oli sama mõlemal 100%, Isand kiitis
neid täpselt ühtemoodi, samade sõnadega. Issand tahab ustavust rohkem kui edukust.
Mõlemaid talenti hästi hoidnud sulaseid tasustati meelevallaga Kristuse riigis. Teisisõnu, see,
kuidas me teenime selles elus, määrab meie positsiooni Jumala Kuningriigis igaveseks.
Vaatame õppetundi kolmandast, mitteustavast sulasest. Kõigepealt ta tegutses hirmu ajendil.
Hirm ei ole õige motiiv Issanda teenimiseks. Armastus on motiiviks. Jeesus ütles Johannese
14:23:“ Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna...“ Ära lase hirmul end motiveerida.
Las Kristuse armastus, nagu Paulus ütleb: las Kristuse armastus sunnib meid. See on ainus
viljakandev teenimise motivatsioon. Teine õppetund on väga oluline kõigile kristlastele:
laiskus on pahe. „Sa halb ja laisk sulane!“ Meil on kõigil teatud religioosne väärtustekogum,
mis pole alati realistlik. Enamus kogudusi ei aktsepteeri purju joomist, seda ka õigusega. Kuid
paljud kogudused aktsepteerivad laiskust. Usun tegelikult, et Jumal mõistab laiskust
tõsisemalt hukka kui purju joomist. Meie kogudustes on inimesed, kes ei tee eriti midagi
Jumala heaks. Nad ei viitsi Piiblit lugeda, nad ei viitsi palvetada ega tänavakoosolekule
minna. Nad lihtsalt istuvad oma pingis, on kõigi vastu kenad, ei tee kellelegi liiga, panevad
raha korjanduskarpi. Ma ei arva, et nad on patused. Kuid Jeesus arvab. Ta ütleb: laiskus on
pahe. Jeesus ütles: siis oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, nii oleksin saanud
vahekasu. See näitab mulle, et ei ole alati vale kasu saada. Arvan, et Vana Testamendi
seadused liigkasuvõtmise vastu olid need, kui laenasid ise, andsid või laenasid välja
kaasjuudile. Siis oleks õel temalt selle laenu peale intressi küsida, kui tal on puudus. Kui aga
laenad kellelegi, kel on äri ja kes selle pealt kasumit teenib, siis kuulub sulle õigusega osa
tema kasumist. Mõistan seda nii. Sest Jeesus eeldas, et see sulane, kui ta midagi muud teha ei
saanud, oleks selle raha panka pannud- avanud hoiuarve. Mida see meie jaoks tähendab.
Pakun välja järgmise: raha panka panemine tähendab öelda endale: mul pole endal suurt
teenimistööd, kuid mul on see üks talent- investeerin selle kellegi teise teenimistöösse.
Kellegi, kelle teenistus on järjepidev, mis kannab vilja Jumala riigis, annan talle või neile oma
panuse. Ma investeerin neisse, teen end neile kättesaadavaks, teenin neid, kui vaja, sulen
ümbrikke. Tänapäeval me ei kasuta ümbrikke väga, kuid siiski. Annan end selle teenimistöö
käsutusse ja siis, kui Issand tuleb, saab Ta oma osa koos intressiga. Kui lihtsalt istuda
tegevuseta ja öelda: mul on vaid üks talent, ma ei saa eriti midagi teha. See on
psühholoogiliselt just nii- ühe talendiga inimene ebaõnnestus. Mees, kel oli 5 talenti, oli
elevil, ta teadis, et teeb midagi ära. See, kel oli 2 talenti, oli elevil. Mees, kel oli 1 talent, ütles:
ma ei saa eriti midagi teha, ma ei tee siis midagi. See on kohutavalt ohtlik suhtumine.
Järgmine tõsiasi: mitte kasutada tähendab kaotada. Vaimulikud annid annab Jumal
tingimusteta, Ta ei nõua neid iialgi tagasi. Kui sa aga ei kasuta neid, siis kaotad need. Jumal
andis mulle 1970ndate algul ühe anni. Mõned teist teavad seda. Usk inimeste jaoks, kelle
jalad on eripikkused. Arvan, et olen näinud tuhandeid, kelle jalad said ühepikkusteks. Mõned
mu head sõbrad ütlesid: sõber, sul on hea maine piibliõpetlasena, ära riku seda inimeste
jalgade pikendamisega. Mõtlesin, et võib-olla see on hea nõuanne. Palvetasin selle pärast,
kuid Issand ütles mulle nii: olen andnud sulle anni, võid teha kahte asja: võid seda kasutada ja
saada enam või mitte kasutada ja selle kaotada. Ütlesin: Issand, ma valin esimese. See on
lihtsalt näide. Kasutan seda andi harva praegu, see on siiski olemas, kuid teised asjad on enam
esile tulnud. Kuid igalühel teist on mingit sorti and. Kui te seda ei kasuta, siis kaotate selle.
Kui kasutate, saate juurde. Valik on sinu. Pange tähele, selle mitteustava sulase väljaheitmine
oli lõplik. Ta tõugati kaugele pimedusse- see pole ei maa ega taevas ega ka põrgu, see on teine
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koht, kuid praegu sellel ei peatu. Seal, kuhu ta läks, oli ulgumine ja hammaste kiristamine.
Vaatame edasi tähendamissõna Luuka 19- tähendamissõna sulastele antud rahast. Siin on
mõned erinevused: Luuka 19 sai iga sulane ühe naela, kusjuures eelmises loos sai igaüks
vastavalt oma võimetele. Jeesus teadis, kui palju Ta võib igaühe kätte usaldada. Üks sai
lõpuks kümme naela, ta saavutas kümnekordse kasu. Issand ütles: tubli, sa hea ja ustav
sulane! Olgu sul meelevald kümne linna üle! Teine sai viis naela juurde ja Issand ütles: olgu
sul meelevald viie linna üle, kuid Ta ei öelnud: tubli, sa hea ja ustav sulane! Ta polnud samal
tasemel sellega, kes sai kümme juurde. Ja üks, nagu eelmiseski loos, ei teeninud midagi
juurde. Teda kutsuti halvaks sulaseks ja temalt võeti ta üks nael. Loeme viimase salmi Luuka
19, tahan seda lugeda, muidu te ei usuks, et see seal kirjas on. Luuka 19:27. Mäletate, selle
linna kodanikud olid öelnud: me ei taha, et sa meie üle valitsed, ära tule tagasi! Issand ei
unustanud seda. Selle loo lõpus ütles Jeesus:“ Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma
nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees!“ Tahan ise korraldada
nende hukkamise. Kas see läheb kokku sinu pildiga Jeesusest? Oleme kõik kuulnud: õrn
Jeesus, alandlik ja tasane...See on tõde, kuid mitte kogu tõde. Ta on Jumala poolt seatud
Kohtumõistja. Vaatame seda hiljem veel. Seda, kes ei saanud teises loos midagi, kutsuti
halvaks, ta nael võeti temalt ära ja aeti igaveseks Issanda ligiolust välja. Vaatame neljandat
gategooriat, Matteuse 25, kus on lammastest ja sikkudest rahvad. Alustame salmist 31:“ Aga
kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile
ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad
sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb
kuningas oma paremal käel olijatele:“ Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis
teile on valmistatud maailma rajamisest peale! Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul
oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te
riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.“
Siis vastavad õiged talle:“ Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või
janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja
riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?“ Ja kuningas
vastab neile:“ Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige
pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.“ Siis ta ütleb vasakul käel olijatele:“ Minge
ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!“
Ühed karmimad sõnad, mis Jeesus eales ütles. „Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa,
mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin
alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.“ Siis
vastavad ka need:“ Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või
alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?“ Siis ta vastab neile:“ Tõesti, ma ütlen
teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda
te olete jätnud tegemata minulegi.“ Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse
ellu.“ Et seda mõista, on oluline näha, et see on järg Joeli raamatust, Joel 4- see annab meile
tausta. Joel 4:1-2 Issand ütleb:“ Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja
Jeruusalemma vangipõlve...“ Pane tähele, see viitab ettepoole päevadele, milles praegu elame,
kui Issand toob Juudi vangistatud tagasi kogu maailmast. Enam kui 100 maalt on juute
viimase 50-60 aasta jooksul tagasi pöördunud. Selline on see aeg ja olukord, see viitab juutide
tagasipöördumisele Iisraelimaale. Siis ütleb Issand salmis 2:“...kogun ma kõik paganad...“
Sõna mittejuutidele, „goiim“ nagu juudid neid kutsuvad. „...viin nad alla Joosafati orgu.“
Joosafat s.o „Issand mõistab kohut“. „...seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma
pärisosa Iisraeli pärast, sellepärast et nad on ta pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu
maa.“ Siin räägitakse kohtumõistmisest rahvaste üle praeguse ajastu lõpul. Jumal ütleb: ma
mõistan nende üle kohut vastavalt sellele, kuidas nad juute ja Iisraeli kohtlesid. Väga oluline
teada. Ta ütleb: nad on jaotanud minu maa. Pea meeles, see on esmajärgus Jumala maa,
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teiseks kuulub see juutidele, kuna Jumal andis selle neile igavese lepingu läbi, igaveseks
omandiks. Pole oluline, kes seal elab, omandiõigus pole muutunud. See kuulub Jumalale ja
juutidele. Jumal ei taasta neid, kuna nad selle ära teeninud on. Ta ütleb väga selgelt: see pole
mitte teie pärast, vaid minu püha nime pärast, niimoodi ütleb Jumal. Pane tähele, teine
süüdistus rahvaste vastu on see, et nad on laiali jaotanud Tema maa. Teate, mis on jaotamine
kaasaaegses poliitilises kõnepruugis? Eraldamine. Umbes 1920. aastal määras Rahvasteliit
Suurbritanniale mandaadi Iisraeli jaoks- mõlemad Jordani jõe kaldad. Mandaadi tingimuseks
oli luua rahvuslik kodumaa Juudi rahvale. 1922. aastal andis Winston Churchill ühe
näpuliigutusega ära 76% sellest maast araabia riigile, tolleaegsele Transjordaaniale, praeguse
nimega Jordaania. Sel territooriumil ei tohi ükski juut elada. Seega maa jaotati kaheks: 76% ja
24%. 1947. aastal korraldas ÜRO, Rahvasteliidu järelorganisatsioon toimingu, millega jaotati
ülejäänud maa. Seega 24. protsendist sai Iisrael umbes 10% ja 14% läks araablastele. Milles
nad süüdi on? Jumala maa jaotamises ja need rahvad peavad selle kohta vastust andma. Olen
sünni poolest britt ja elasin Iisraelis, kui see jaotus toimus ja Iisraeliriik sündis. Olen nende
asjade tunnistaja. Võin öelda, et peale avaliku sõjategevuse tegi Briti valitsus kõik oma
võimuses, et Iisraeli riigi sünd ära hoida. Teate, mis juhtus? Iisraeliriik sündis ja Briti
impeerium varises kokku. Ilma ühtegi suuremat sõda kaotamata. Ainsad, kellele nad kaotasid,
olid kolonistid Ameerikas, ainus suurem sõda. Nende impeerium laostus. Miks? Kuna nad
tegid pattu Iisraeli ja nende maa vastu. See näitab, et Jumal võtab seda tõsiselt. Vaatame
uuesti seda tähendamissõna Matteuse 25: Jeesus istub oma kohtujärjel- oma troonil kui
Kuningas maa peal. Siiani on Ta jaganud oma Isa trooni, nüüd on Tal oma troon maa peal. Ta
autroon, kuninglik troon ja sel troonil mõistab Ta kohut kõigi rahvaste üle, kes Ta ees onmittejuutide üle. Juute Ta ei kogu, selgitan seda kohe varsti. On vaid üks alus- kuidas nad
kohtlesid Jeesuse vendi (Juudi rahvast). Ilmutuse 4-5 oli Johannesel nägemus rullraamatust,
mis pidi avatama ja keegi ei suutnud seda avada ning ta nuttis. Üks vanematest ütles: ära nuta,
lõvi Juuda soost võib selle avada. Johannes vaatas ringi ja arvas, et näeb lõvi. Kuid mida ta
nägi? Talle, kes oli tapetud. Ja Jeesuse tiitel igavikus on Lõvi Juuda soost. Juuda on nimi,
millest tuleneb sõna „juut“. Heebrea keeles on Juuda „yehuda“ ja juut „yehudi“, vaid silbi
võrra erinev. Ärge unustage, Jeesus ei saanud juudiks vaid 33,5 aastaks. Ta on end igavesti
Juudi rahvaga samastanud, see on Tema tiitel: Lõvi Juuda soost. Sulle ei pruugi see meeldida,
kuid sa ei saa seda muuta. Jumal ei küsinud sinu arvamust, minu oma ka mitte. Olen õppinud,
et kindlam on nõustuda Jumalaga. Kui näed antisemitismi kasvamas üle maailma, siis peame
väga hoolikalt enda suhtumist tähele panema, sest meie üle mõistetakse kohut. Sellest pildist
on selgelt näha, kas juudid on riieteta, toiduta, elupaigata, vangis, haiged- et tuleb üks tohutu
ülemaailmne antisemitismi puhang. Seda on juba praegu tunda. Jumal laseb sel juhtuda.
David Pawson, kes on mu sõber, ütles kunagi: kui juudid hakkavad end mis tahes mittejuudist
rahva seas sisse seadma, lubab Jumal alati antisemitismil tõusta. Sest see pole nende kodu.
Jumal ütles Hesekieli 37: mu rahvas, olete kui kuivanud luud, mis on orgu laiali visatud. Kuid
avan teie hauad ja toon teid haudadest välja ja toon teid teie omale maale. On vaid üks koht,
kus juudid on määratud elama, see on Iisraelimaal. Meil on üks hea sõber, ma ta nime ei
maini. Kõik juutidest usklikud, keda iial kohanud olen, on tulnud eranditult okultismi läbi.
Seal ta oli- juut Iisraelis, hipi, juuksed vööni ja ta üritas alustada kibutsit
mahepõllupidamiseks. Juudi valitsus ütles: sobib, kui leiad veel kümme inimest, kuid ta ei
leidnud neid. Ta oli täiesti pettunud Iisraelis. Läks tagasi USA-sse, kus oli sündinud, abiellus
ilusa naisega ja sai päästetud, täiesti päästetud usu läbi Jeesusesse. Jumal ütles talle ühel
päeval: sa oled juut, see pole sinu kodu. Sellest hetkest ta teadis, et peab tagasi kolima. See on
tõsilugu. Kui oled juut, siis see pole sinu kodu. Sa võid siin mõnusalt aega veeta, tunda rõõmu
mugavusest ja luksusest, kuid ma kahtlen, kas suudad neid väga kaua nautida. Ma arvan, et
muutus on tulekul. Ma ei ütle kellelegi, mis nad tegema peavad. Kuid arvan, et peaksid
tõsiselt mõtisklema selle loo tähenduse üle. Mis siis juhtus? Kuula, mis juhtus sikkudest
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rahvastega, kes ei näidanud halastust. Siin ei öelda, et nad juute taga kiusasid, nad lihtsalt ei
näidanud halastust. Matteuse 25:41:“ Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele:“ Minge ära minu
juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!“ Ma pole
kuskilt iial lugenud hirmsamaid hukkamõistusõnu: minge ära minu juurest, te äraneetud,
igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! Pane tähele, tulejärv polnud
kunagi mõeldud inimeste jaoks. Me ei pea sinna minema. Saatanal ja ta inglitel pole valikut.
Me läheme vaid siis, kui teeme vale valiku. Teistele ütleb Ta salmis 34:“ Tulge siia, minu Isa
õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!“ Otsustav
küsimus oli, kes lasti kuningriiki sisse ja kes jäeti välja. See on Jeesuse Kuningriik maa peal.
Rahvad, kes testi läbivad, kuid pole osa kogudusest, saavad sisse sellesse kuningriiki maa
peal. Mul on just üheks asjaks veel aega. Vaatame 1 Korintlastele 10:32 ütleb usklikele:“
Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele.“ Seega
inimkonnas on kolm kategooriat: juudid, kreeklased (mittejuudid) ja Jumala kogudus. Paulus
ütleb: ärge pahandage ühtki neist. Kõik need grupid lähevad Jumala erineva kohtumõistmise
alla, lihtsalt tahan selle välja tuua. Kõigepealt jagan üht põhimõtet teiega nii Jumala õnnistuse
kui kohtumõistmise kohta: Jumal õnnistab juute otse, mittejuute õnnistab juutide läbi. Kõik
meie, mittejuudid, võlgneme iga vaimuliku õnnistuse juutidele. Kohut mõistab Jumal aga
mittejuutide üle otse, kuid juutide üle mõistab kohut mittejuutide läbi. See on näha läbi kogu
Vana Testamendi. Kõigi kolme kategooria jaoks on olemas eraldi kohtujärg. Koguduse üle
mõistetakse kohut Kristuse kohtujärje ees, 2 Korintlastele 5:10, Roomlastele 14:10. Sõna
„kohtujärg“ on kreeka keeles „bema“. See on iste, millel Rooma ametnik oma alluvate kohut
mõistab. See oli iste, millel Pilaatus istus, kui ta Jeesuse üle kohut mõistis. Kogudusel on oma
kohtumõistmine, millest räägin mõnel teisel korral, ja see toimub Kristuse kohtujärje ees.
Juutide üle toimub kohtumõistmine suure viletsuse ajal. Suur viletsus on kohtumõistmisajaks
Juudi rahva jaoks. Annan ühe kirjakoha paljudest: Hesekiel 20. See on suunatud otse
Iisraelile, Hesekiel 20:32:“ Ja see, mis teile on meelde tulnud, ei sünni iialgi, see, mis te
ütlete:“Olgem paganate sarnased, muude maade suguvõsade sarnased, teenides puud ja kivi!“
Nad räägivad praegu just täpselt nii, see on täpselt Iisraeli praeguse valitsuse eesmärkkaotada ära erinevus juutide ja teiste rahvaste vahel. See ei lähe iialgi läbi, Jumal ütleb: see ei
sünni iialgi, seda pole võimalik teha. „Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, tahan ma
teid (juute) tõepoolest valitseda vägeva käe ja väljasirutatud käsivarrega ning väljavalatud
tulise vihaga. Ja ma toon teid ära rahvaste seast ja kogun teid maadest, kuhu teid on pillutatud,
vägeva käe ja väljasirutatud käsivarrega ning tulise vihaga. Ja ma viin teid rahvaste kõrbe
ning käin seal teiega kohut pale palge vastu. Nii nagu ma käisin kohut teie vanematega
Egiptuse kõrbes, nõnda ma käin kohut teiega, ütleb Issand Jumal. Ma lasen teid läbi käia vitsa
alt ja viin teid lepingusidemesse.“ Vitsa alt läbikäimine kirjeldab, kuidas karjane oma lambaid
aeda tagasi loendas. Ta pani vitsa maha iga lamba ette, kontrollis, kas see on tema oma ja lasi
siis sisse. Issand ütleb: ma kontrollin igaühte teist, kas sobite. „Ma eraldan teie seast
vastupanijad ja minu vastu ülesastujad: ma toon nad välja maalt, kus nad asuvad, aga Iisraeli
maale nad ei tule; ja te saate tunda, et mina olen Issand.“ Issand ütleb: lasen teil välja tulla,
kuid sisse te ei pääse. Ta ütleb: lasen teid läbi käia vitsa alt, loen teid tagasi karja ja viin teid
lepingusidemesse. Pea meeles, iga Jumala püsiv suhe ükskõik kellega põhineb alati lepingul.
Jeesuse liidripositsioon.
Kirjeldan natuke tänase teema tausta- Jumala plaani kohta selle ajastu lõpetamiseks. Apostlite
teod 3 on lõik, mis annab väga selge üldpildi Jumala plaanist ajastu lõpetamise kohta. See ei
tähenda, et teame kõike, kuid see annab meile ettekujutuse. Need sõnad rääkis apostel Peetrus
Juudi rahvahulgale Jeruusalemmas, kuid teatud mõttes on need suunatud kogu Jumala
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lepingurahvale. Apostlite teod 3:19-21:“ Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud
kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia
Jeesuse. Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on
rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale (aegade algusest peale).
See on kõigi Jumala prohvetikirjade teemaks. See on ajastu kõrgpunkt, kõigi Jumala
lunastuseesmärkide haripunkt. Ma ei tea, kas teadlikult, kuid Peetrus tõi välja sammud, mis
selle haripunktini välja viivad. Olen tihti öelnud, et võid need kokku võtta nelja inglise keelse
sõnaga, mis kõik algavad silbiga „re“. Kui sul on Piibel ees, võid ise vaadata. Esimene on
„Repent“- parandage meelt. Kui Jumala rahvas läheb Temast eemale ja jääb ilma Ta
õnnistusest, on üks peamine viis tagasi Jumala juurde. Seda pole võimalik vahele jätta, mingit
muud viisi Jumala juurde tagasi pole kui meeleparandus. Kui parandame meelt ja täidame
Jumala nõude, õnnistab Jumal meid „refreshinguga“- uuendusega. See on ergutamine, uus
elluturgutamine. Paljud inimesed on saanud viimase 20 aasta jooksul uuendatud, kuid paljud
pole mõistnud, et see uuendus pole Jumala lõppeesmärk. See on vaid üks samm teekonnal.
Lähme edasi, salmis 21 on järgmine sõna. See on? „Restoration“- taastamine, kosumisajad.
Kõigi asjade taastamine. Ja siis viidatakse, see pole seal küll kirjas, kuid seal ütleb: Tema
peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik. See viitab sellele, et Ta lahkub
taevast ja tuleb tagasi maa peale Kuningana, et valitseda siin au sees. Võtmesõnaks siin on
„return“- tagasi tulema. Ütleme neid koos: meeleparandus, uuendus, taastamine ja tagasitulek.
Üks kleeps, mida kristlased kasutavad: arva ära, kes tagasi tuleb? See on päris hea. Paneb
inimesi mõtlema. Olen kindel, et paljudel pole aimugi, kes tagasi tuleb. Kuid arvan, et meie
teame. Aastate jooksul on mul õnnestunud kogeda, nagu teilgi, taastamise perioode. Väga
selgelt on näha, et on toimunud vaimuandide taastamine. See on andnud tõuke nn
karismaatilisele liikumisele. Sõna „karisma“ on kreekakeelne sõna „vaimuandide“ kohta.
Seega karismaatilisel liikumisel tulevad esile vaimuannid. See pole ainus taoline liikumine.
Enne seda toimus nelipühiliikumine. Mul oli au sellest osa saada, vahel küll kahtlesin selles
aus. Üks asi, mida kindlasti taastatakse, on vaimuannid- üleloomulikud vaimuannid. Usun, et
see on tähtis, sest ma ei usu, et miski saaks enne Jumala eesmärke täita, kui üleloomulik pole
taastatud. Jumal ei tegutse vaid loomulikus sfääris. Lugesin kord Apostlite tegude raamatu
läbi- 28 peatükki. Leian, et see on inspireeritud pilt sellest, milline kogudus peaks olema.
Küsisin endalt, mis siis juhtuks, kui kõik viited nähtavalt üleloomulikule sealt eemaldatakse.
Ütlen „nähtavalt üleloomulik“, ma ei mõtle uussündi, mis on küll üleloomulik, kuid mitte
nähtavalt. See on sisemine, nähtamatu. Vaid asjad, mida saab meeltega kogeda. Lugesin
Apostlite tegusid ja mõtlesin, mis peaks välja jääma. Teate, mis ma avastasin? Mitte ükski 28.
peatükist ei jääks puutumata. Mõnes mõttes ei ole õige rääkida Uue Testamendi kristlusest
ilma üleloomuliku pooleta. Veel usun, et taastatakse nn teenimisande, mis on kirjas
Efeslastele 4:11: apostlid, prohvetid, evangelistid, õpetajad. Samas kategoorias, kuigi natuke
erinev, mida taastatakse, on koguduse vanemate teenistus, kes on kohaliku koguduse juhid.
Umbes 15 aastat tagasi hakkasin õpetama vanematest, kuna nägin seda Uues Testamendis ja
mõtlesin, et kui see seal on, siis peaks sellest õpetama. Tol ajal oli inimeste reaktsioon
järgmine: vanemad? Kes need on? Suur muutus on toimunud, sest täna võid minna mis tahes
linna, kuhu Jumala Sõna jõudnud on, vähemalt läänemaailmas ja inimesed räägivad
vanematest: linna vanematest, koguduse vanematest. Nii et asjad arenevad. Kuid teema, mida
täna käsitleme, on samuti suuresti taastamisel: see on Jeesuse valitsemine. Vaatame korraks,
mida Uus Testament selle kohta räägib. Efeslastele 1, apostel Pauluse imeline palve. Ta
lõpetab kuulutusega, mida Jumal tegi näidates oma väge Jeesuse Kristuse surnuist äratamise
ja ülesvõtmise läbi. Vaatame Efeslastele 1:21-23:“ Pani ta istuma...kõrgele üle iga valitsuse ja
meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid
ka tulevasel ajastul, ja ta nimetas tema jalge alla kõik...“ On oluline teada, et kõik on Jeesuse
jalge all praegu. Edasi:“ ...ning pani tema (Jeesuse) kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on
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tema ihu..“ See väljendus on niivõrd täpne: Jumal pani kõik asjad Jeesuse jalge alla. Kuid mis
puudutab Jeesuse valitsust koguduse üle, siis Ta andis (ing) Jeesuse- Ta on Jumala helde
kingitus kogudusele peaks. Ja Ta pole peaks üle mõnede asjade, vaid kõigi asjade üle. Pean
ütlema, ma ei usu, et see ilmutus on enamusele kogudusest üldse kohale jõudnud. Püüan seda
osaliselt selgitada. Efeslastele 4 räägib Paulus teenimisandide eesmärgist. Alustame
Efeslastele 4:14:“ Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga
õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada..“ Kas teate inimesi, keda iga
õpetustuul pillutab ja kõigutab? Kordan, et neid on palju. Huvitav on see, et Paulus ütleb, et
Jumal andis apostlid, prohvetid, evangelistid, pastorid ja õpetajad, et meid enam ei pillutataks
ega kõigutataks. Teisisõnu, kuni need teenistused koguduses ei toimi, pillutatakse inimesi
ikka edasi. Edasi salm 15:“...vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle
sisse, kes on pea- Kristus.“ Jällegi kinnitatakse Jeesuse peaks olemist- juhtimist, ja meie
peaksime kõigis asjades vaimselt täiskasvanuks saama. Fraas „kõik asjad“ on kaks korda: Ta
on peaks kogudusele üle kõigi asjade ja meie peaksime saama täiskasvanuks „kõigis asjades“
Temas kui peas. Koloslaste kirjas naaseb Paulus selle teema juurde. Efeslaste ja Koloslaste
vahel on mitmes mõttes väga tugev paralleel. Lisaksin siia veel, kui suhtled inimestega, kes
on kokku puutunud okultismiga või on seda praegu, näiteks inimesed, kes tegelevad joogaga
ja peavad Jeesust küll guruks, kuid Jumala Pojaks pidada ei suuda. Mõistan seda, sest olin ka
ise enne päästetud saamist samas olukorras, olin väga sügavalt joogaga seotud. Kui seisin
silmitsi evangeeliumiga ja mulle räägiti Jeesusest, ma lihtsalt ei suutnud Teda aktsepteerida
kui Jumala Poega ja Messiat. Kuni kogesin tohutut vabastust. See oli esimene vabastus, mida
kogesin: see oli keset ööd, armeekasarmus, olin selili põrandal ja mul pole aimugi, palju
deemoneid minust väljus, kuid väga palju. Ja sel hetkel, kui see joogadeemon lahkus, teadsin
ma, et Jeesus on Jumala Poeg. Mul polnud enam ühtki kahtlust. Kuid on tohutul hulgal
inimesi, kes on seotud erinevate kultustega. Räägin seda, sest kui neid aidata tahan, siis parim
raamat Uues Testamendis selleks on kiri Koloslastele. See kirjutati inimestele, kel oli oht
sattuda okultismi. Kui mõistad, kes Jeesus on Koloslaste kirjas, ei saa sa enam mõelda Temast
kui gurust. Ta on suur Looja, Ta on suveräänne Issand. Vaatame, mida Paulus ütleb
Koloslastele 1:18:“Ta (Jeesus) on oma ihu, koguduse pea.“ See on täpne paralleel Efeslastele
1. „Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks.“ See on väga ilus
võrdlus, mida mõned võib-olla ei märganud: Jeesus on ihu pea ja Ta on esmasündinu surnuist.
Ülestõusmist vaadatakse kui sündi surmast. Mis on loomuliku sünni puhul esimene osa
kehast, mis tavaliselt esile tuleb? Pea. Seega sellest sünnist siin, milleks on surnuist
ülestõusmine, oli esimene ihuosa, mis sündis, samuti pea. Kui pea esile tuleb, siis on kindel, et
ihu tuleb järele. Nii et Ta on pea, esmasündinu surnuist. Koloslastele 2:18-19 ütleb Paulus:“
Ärgu võtku teie võiduandi ükski,...“ See juhtub okultismiga- nad võtavad inimestelt pettusega.
„..kes seda tahab alandlikkuse..“ Teate, ainult taimetoitu süües... kui tahad taimetoitlane olla,
hästi, kuid ära tekita sellest usuprobleemi. „..ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta
on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb ega hoia kinni peast..“ On kaotanud
ühenduse peaga. „..kelles kogu ihu kokku liidetakse..ning kasvab.“ Peame meeles pidama, et
kõigil ihuliikmetel peab oleme otsene isiklik ühendus peaga. Ära lase ühelgi inimesest
vaimulikul tulla sinu ja Jumala vahele. Inimestest vaimulikud võivad sind aidata, juhatada,
inspireerida, hoiatada, kuid sinul peab olema isiklik ühendus peaga. Ärgu keegi sind iial
sellest välja petku. See näitas natuke, mida Paulus räägib Jeesuse valitsemisest. Kuna pea on
võetud füüsilisest ihust ja usu mind, ma pole füsioloog. Ainsa argumendina võin tuua, et
Teises maailmasõjas olin sõjasanitaride teises kategoorias. See pole väga kõrge tase. Oleksin
võinud saada sõjasanitaride esimesse kategooriasse. Kuid kuna olin kapral, oli mu palgatase
kõrgem kui sanitaridel, nii et nad ei edendanud mind. Edendati vaid neid, kes polnud kapralid.
Kui te ei mõista, kuidas Briti armee toimib, siis saan teist aru- see on kummaline. Seega väga
lihtsalt, ebaprofessionaalselt öelduna, mida teeb pea ihu jaoks? See on minu lihtne vastus:
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kõigepealt saab pea sisendi igalt liikmelt. Igal ihuliikmel on otseliin peaga. Teiseks, ja usun,
et see on ülioluline, langetab pea otsuseid. Ta tegutseb selle sisendi alusel, mis ta vastu võtab
ja teeb otsuseid. Kuid otsused tehakse kogu keha huvides. Need ei ole vaid vastus ühe liikme
palvele. Võib-olla ripud kalju servalt alla, kuristik jalge all, sõrmed valutavad ja tahad lahti
lasta. Sõrmed ütlevad: las ma lasen lahti, aga pea ütleb: ei tohi lahti lasta, sest kogu ülejäänud
keha läheb koos sinuga. Pea teeb otsuseid, kuid need ei pruugi olla otsused, mida iga üksik
liige tahaks. Kolmandaks, otsuse langetanud alustab pea tegevust. Pea otsustab, mida teha.
Neljandaks, kui ta on tegevuse algatanud ja teatud mõttes liikmed valla päästnud, annab pea
neljandaks pidevaid juhtnööre. Ta ei taganda end täielikult olukorrast ja ütle: see on kõik! Ta
on nagu ülevaatajaks liikmetele, kui nad viivad ellu otsuseid, mida pea teinud on. Usun, et
kõik need kehtivad, kus Piibel räägib peaks olemisest. Veel usun, et peaks olemine on
valitsemise vorm, mida Piiblis esitletakse. Loodan, et see teid ei šokeeri, kui ütlen, et Jumala
riik ei ole demokraatia. Viimase 50-100 aasta jooksul on demokraatia mõnes maailma osas nii
populaarseks saanud, et kõik eeldavad, et see on õige valitsusvorm. Toon ära Platoni
kommentaarid viie valitsusvormi kohta. Ma ei tsiteeri Platonit tihti, kuid leian, et tal on selles
nii õigus. See on Piibliga niivõrd kooskõlas. Ta ütleb, et on viis võimalikku valitsusvormi: 1.
Monarhia- ühe hea inimese valitsemine. Ta ütleb, et see on kõige parem. 2. Aristokraatiamõne hea inimese valitsemine. Paremuselt teisel kohal. 3. Demokraatia- rahva valitsemine. Ta
ütleb: kõige nõrgem kõigist valitsusvormidest. Ta ütleb veel demokraatia kohta: kui pagarid ja
arstid peaksid võistlema laste häälte eest, kes saaks rohkem hääli? Edasi: 4. Oligarhiamõnede halbade inimeste valitsemine. Kõige lõpus on 5. Türannia- ühe halva inimese
valitsemine. Isiklikult leian, et sellega on kõik öeldud. Mida Piibel meile pakub? Monarhiat.
Ta on imeline kuningas, sest Ta jagab oma valitsust nendega, keda on valitsema õpetanud.
See on monarhia ja aristokraatia, kuid see pole demokraatia. Ma ei usu, et ükski kogudus
peaks toimima kui demokraatia. Ei tea, kuidas siia jõudsin, olin küll Kreeka filosoofia
spetsialist, kuid demokraatia on pärit Kreekast. Kreeka on humanismi päritolukoht. Kui tahad
uurida humanismi saamislugu, siis sealt see algas. Teen ühe ennustuse ja võin vägagi lihtsalt
eksida, seda on ennegi juhtunud: usun, et Piibel viitab, et ajastu lõpeb taastatud monarhiaga
Ilmutuse raamatu kohaselt, vähemalt suures osas. Usun, et üks põhjus on selles, et inimesed
muutuvad nii laisaks ja vastutustundetuks, et nad ei taha vastutada oma otsuste eest. Nad
tahavad kedagi Rooma keisri sarnast, kes pakkus leiba ja tsirkust: täida meie kõhud ja lahuta
me meelt ja hoolitse kõige eest! See on asja iva. Vaatame lõiku, mis tõesti ütleb kõik ühe
salmiga: 1 Korintlastele 11:3, Paulus ütleb:“Aga ma tahan, et te teaksite...“ Iga kord, kui
Paulus ütleb:“ tahan, et teaksite“ või „teile ei tohiks teadmata olla“, tundub mulle, et enamus
kaasaja kristlasi on teadmatuses. Muuseas, kirik pole selles osas muutunud. „Aga ma tahan, et
te teaksite: Kristus on iga mehe pea, aga mees (abielumees) on naise (abielunaise) pea ja
Jumal on Kristuse pea.“ Kui järjekord ära muuta ja minna ülevalt alla, näeme
autoriteediahelat, mis algab taevast ja lõpeb perekonnas. Jumal on Jeesuse Kristuse pea,
Kristus on abielumehe pea ja abielumees on oma naise pea. Usun, et see on Jumala määratud
valitsuse näide. See on peaks olemise läbi valitsemine. Piibli lõpus ja Taanieli raamatus on
rida kummalisi olendeid, kel on rohkem kui üks pea, kuid ükski neist ei ole olend, kes on pärit
Jumala juurest. Jumal on loonud kõigile olendeile ühe pea. Mitmepealine olend on monstrum.
Võime seda väidet kahel viisil vaadata: võime vaadata Jumala ja Kristuse suhet või võime
vaadata Kristuse ja mehe suhet või mehe ja naise suhet. Tahaksin alustada Jumala ja Kristuse
suhtega, sest selles leiame täiusliku eeskuju. Jumal Isa on Kristuse pea. Mis see tähendab?
Minu selgitusele vastavalt tähendab see, et Isa saab sisendi Pojalt, Isa teeb otsused, Isa algatab
tegevuse ja Isa annab jätkuvaid juhtnööre. Usun, et kui vaatad Jeesuse teenimistööd, siis oli
see just täpselt nii. Vaatame kahte lõiku Johannese evangeeliumis. Alustame Johannese 5:1920. Pea meeles, vaatame seda kui näidet, kuidas olla pea juhtimise all. Sest Jeesus oli Isa
juhtimise all. Jeesus ütleb Johannese 5:19:“ Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Poeg ei saa teha
206

midagi iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda
teeb ka Poeg. Isa armastab ju Poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb, ning tahab
temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda et te seda panete imeks.“ Pange tähele,
poeg ei algata midagi. Ta ei tee midagi iseenesest. Teeb vaid seda, mida Isa algatab. Järgib
eeskuju, mida Isa on öelnud. Kutsun teid uurima Jeesuse teenimistööd ja usun, et te ei leia
ühtki erandit- Jeesus ei algatanud kunagi midagi, initsiatiiv tuli alati Isalt. See algatusküsimus
on ülioluline. Vaatame Johannese 5:30, Jeesus räägib jälle:“ Mina ei saa iseenesest teha
midagi. Ma mõistan kohut nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi
oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud.“ Ta ütleb jällegi: iseenesest ei saa ma
midagi teha. Mina ei algata midagi. Ta ütles: see ei kehti vaid selle kohta, mida teen, vaid käib
ka mu kohtumõistmiste ja otsuste kohta. Minu otsused on õiged, usaldusväärsed ja täpsed,
sest ma ei otsusta millegi üle ise, vaid otsustan Isa arvamuse järgi. Olen raskel viisil õppinud,
et on väga rumal ise asjade üle otsustada. Kui seisan silmitsi olukorraga, siis olen seda tüüpi
inimene, kel on kohe kolm varianti, kuidas seda olukorda lahendada. Ainult pika harjutamise
tulemusena olen ma õppinud mitte ise asjade üle otsustama, vaid ootama ja kuulama, mis
Jumalal öelda on. Uskuge mind, kallid õed-vennad, säästate end paljust hädast ja
südamevalust, kui te ei karga asja kallale ega tee esimest asja, mis pähe tuleb. Vaid ootate ja
kuulate, mida Issand otsustab. Mida Issand ütleb? Ma ütlen seda, mida arvan, mul pole mingit
tagamõtet. Kui midagi ütlen, siis mõtlen seda. Paljud ei ole aga sellised. Mina ei suuda
nendega samastuda. Õnneks on mul naine, kes mind aitab. Ta küsib: kas arvad, et ta tõesti
mõtles seda? Sa ei tea, mis ta tegelikult mõtles. Minu jaoks on katastroof ise asjade üle
otsustada. Jeesus otsustas asjade üle ainult selle järgi, kuidas Isa neid Talle ilmutas. Isa oli
Tema pea. Nüüd vaatame Johannese 14:10. Siin on see hästi kokku võetud. Jeesus räägib oma
järgijatele:“ Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen,
ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus, teeb oma tegusid.“ Kes on see allikas? Isa.
Sõnad, mis Jeesus räägib või rääkis, andis Talle Isa. Teod, mis Ta tegi, olid Isa teod, kes
Temas elas. Mis see on? See on peaks olemine, täiuslik peaks olemine. See on eeskuju, mille
Jeesus andis. Esitan teile ühe väljakutse, mis läheb natuke teemast kõrvale, kuid siiski väga
oluline. Vaatame Johannese 20:21, pärast ülestõusmist, kui Jeesus esimest korda
järgijatehulgale ilmus. Ta ütles:“ Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan
ka mina teid.“ Jeesus ütles: need sõnad, mis mina teile räägin, andis mulle Isa. Kui Jeesus
saadab meid nii, nagu Isa Teda saatis, siis peaksime ütlema: sõnad, mida teile räägin, andis
mulle Jeesus. Jeesus ütles: see on Isa, kes minus elab, kes neid tegusid teeb. Meie peaksime
saama öelda: Jeesus, kes minus elab, teeb neid tegusid. Jeesus ütles: kui oled mind näinud,
oled näinud Isa. Meie peaksime saama öelda: kui oled mind näinud, oled näinud Jeesust. See
on jällegi peaks olemine. Kui sellele juba kord pihta saad, saab see keskseks eduka kristliku
elu elamisel. Tahan selle veel sammu edasi viia ja rääkida Jeesuse kogudusele peaks
olemisest. See on selle teema tuum. Vaatame Efeslastele 5:23. Kogu see lõik on Jumala plaan
kristliku abielu kohta. Kuid see harutab lahti ka kristliku abielu kui näite Kristuse ja koguduse
suhtest. Sel on kahekordne tähendus. Paulus ütleb:“ Sest mees on naise pea, nagu Kristus on
koguduse pea, olles ise ihu päästja.“ Märkate paralleeli, mis oli ka 1 Korintlastele 11:3.
võrdlus Kristuse ja mehe suhte, mehe ja naise suhte ning Kristuse ja koguduse vahel. Kristus
on koguduse pea. Mida see tähendab? Mida see peaks tähendama? See peaks tähendama, et
Jeesus saab koguduselt sisendi. Kui satume hätta, siis me ei otsi oma lahendusi. Me suhtleme
peaga, eks ole. Mu parem käsi satuks palju hätta, kui pea seda ei juhiks. Sellepärast mõned
teist satuvadki probleemidesse. Teid ei juhi pea. Käitute, nagu oleksite iseseisvad, kuid te
pole. Teiseks, Jeesus langetab otsused koguduse suhtes. Kogudus ei peaks ise oma otsuseid
tegema. Kolmandaks, Jeesus algatab koguduse tegevused. Neljandaks, Ta annab jätkuvaid
juhtnööre. Kui Ta algatab tegevuse, peaksid liikmed Ta algatusele vastama. Selline on suhe
pea juhtimisel. Kui Piibel ütleb, et Jeesus on peaks üle kõigi asjade koguduses, siis peaks meil
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mõtteis selline pilt tekkima. Selline on suhe, mis peaks eksisteerima Jeesuse ja Ta koguduse
vahel. Kas see on suhe, mis tegelikult praegu eksisteerib Jeesuse ja koguduse vahel? Toon
teile ühe näite: on üks kena kristlik perekond- isa, ema, kolm toredat last. Ühel päeval näeb
isa kerjust, kes istub pargis pingil ja külmetab. Must, räbalates, söömata, habe ajamata. Isal
hakkab tast hale. Toob ta koju, annab talle toa ja voodi. Nad teevad ta korda, ostavad talle
uued riided. Ütlevad talle: sa võid pereliikmeks saada, võid meiega ühineda. Ta hakkab hästi
süüa saama, muutub lugupeetuks. Mõne aja pärast aga hakkab ta pere üle võtma. Ta ütleb
naisele, kuidas ta süüa peaks tegema, hakkab lapsi korrale kutsuma ja üldse käituma kui
perepea. Kas näete seda paralleeli? Meie olime see hulgus, kes istus seal pimedas pingil.
Jeesus võttis meid oma perekonda, tegi meid korda, andis süüa, hoolitses me eest. Mõne aja
pärast muutume nii ülbeks ja ütleme: Jeesus, sa peaksid asju teisiti tegema! Kui tahad teada
minu arvamust, siis peaksid oma lapsi nii kasvatama. Paljud kristlased tegelevad sellega, et
õpetavad Issandat, kuidas Ta oma lapsi peaks kasvatama. Pead meeles pidama üht: kui
kritiseerid Jumala lapsi, teed Ta vihaseks. Isa võib oma lastele öelda, mis tahab, aga kui keegi
teine nende kohta midagi ütleb, see on teine asi. Tahan vaadata lähemalt algatamise teemat.
Usun, et see on kogu asja tuum. Tahan öelda, et Jumal on kohustatud lõpule viima vaid selle,
mille Tema alustab. Kui Jumal pole seda alustanud, siis pole Tal mingit kohustust seda
lõpetada. Näitan teile mitmeid kirjakohti: Ilmutuse 21:5-6, see tuleb troonilt. Ilmutuse 21:5:“
Ja troonil istuja ütles:“ Vaata, ma teen kõik uueks!“ Arvan, et see pidi olema niivõrd
hämmastav lause, et Johannes peatus ja Tema ütles:“ Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja
tõelised!“ Võid mind usaldada, see tõesti läheb nii. „Ja ta ütles mulle:“ See on sündinud! Mina
olen A ja O, algus ja ots.“ Need on kaks tiitlit, mille Jumal endale jätab: Alfa ja Oomega,
algus ja ots. Tahan öelda, et kui Ta pole Alfa, siis ära oota, et Ta Oomega oleks. Kui Ta pole
algus, siis ära oota, et Ta lõpp oleks. Jumal ei ole kohustatud lõpetama midagi, mida Ta
alustanud pole. Kui võtame algatuse Jumala käest ära ja teeme omaenda otsused ja plaanid,
siis lõpuks oleme pettunud. Sest Jumal ei toeta seda, mida Tema alustanud pole.
Heebrealastele 12:2 on meil jällegi sama tõde:“ Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja
täidesaatjale.“ See on jälle täpselt sama tõde. Kui Ta pole seda algatanud, siis ei vii Ta seda ka
täide. Ta on kohustatud täide viima vaid seda, mis Ta on algatanud. Siis jällegi sama mõte
Filiplastele 1:6:“ Olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle
enne Kristuse Jeesuse päeva.“ Olen veendunud, et kui oled täiesti kindel, et Jumal asja
alustas, siis võid olla kindel, et Ta selle ka lõpetab. Kui sa aga ei tea kindlalt, et Ta selle
alustas, siis pole sul iialgi kindlust, et Ta selle ka lõpetab. See on meile Ruthiga teenimistöös
äärmiselt reaalseks saanud. Arvan, et pea iga kord kui palvetame oma teenimistöö eest, siis
ütlen: Jumal, oleme kindlad, et mille Sina oled alustanud, Sina ka lõpetad. Oleme aina
ettevaatlikumad, et me ei läheks kaasa asjadega, mida Jumal pole alustanud. See on
tähendanud palju muudatusi me hoiakutes ja reageerimistes. Pean ütlema ausalt, et kardan end
siduda millegagi, mida Jumal pole algatanud. Umbes 1983. aasta lõpus läksime Ruthiga
puhkama Florida läänekaldale, hea puhkusekoht muide. Rääkisime kunagi puhkusereisidest.
„Vacation“- Ameerika inglise keeles. „Vacation“ tähendab seda, kui sul pole midagi teha. See
tuleneb samast tüvest kui sõna „vakantne“. Selles pole midagi halba, vahel on hea, kui
inimestel midagi teha pole. Me aga tundsime, et see pole õige sõna meie puhkuseks. Me
kutsume seda „holiday“ (ing), teate, mis see tähendab? See on „püha päev“. Meil oli väga
spetsiifiline soov oma puhkuste suhtes. Jumal on meile näidanud, et on patt mitte kunagi
puhata. See pole voorus, see pole vaimulikkus, see on orjus. Vaadake Juudi kalandrit, nii nagu
Jumal selle paika pani, ja vaadake, kui palju pühasid nad pidid tähistama. Neil polnud mingit
valikut. Oleme Juudi uusaasta ajal tavaliselt Iisraelis. Selle kuu esimesel poolel on väga raske
midagi tehtud saada, sest kõik peavad pühi. Ja need on Jumala poolt määratud pühad. Need
pole pühad sellepärast, et keegi on laisk, vaid sellepärast, et Jumal ütles: võta puhkus! Paljud
tõsiusklikud on aktiivsed kümnisemaksjad, annavad Jumalale kümnendiku oma sissetulekust.
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Ma ei arva, et seda tegelikult Uuest Testamendis nõutakse, kuid usun, et see on väga hea tava.
Arvan, et kümnendik on kristlase jaoks alles algtase. Kuid mida nõuab Jumal Iisraelilt aja
suhtes, oled sellele mõelnud? Ta nõudis ühte päeva seitsmest. Suurem osa, kui Ta
materiaalsest omandist nõudis. Kui paljud inimesed tänapäeval koguduses tõesti annavad
Jumalale ühe päeva seitsmest? Sellepärast on meil nii palju närvivapustusi, nii palju pettunud,
närvilisi inimesi. Nii paljusid, kel on nii kiire ja ei saa kunagi oma töid tehtud. Oleme Ruthiga
õppinud, et kui võtame aega Jumala jaoks, siis jõuame ülejäänud ajaga palju rohkem tehtud.
Küsin veel midagi, see pole minu enda mõte, see lihtsalt anti praegu. Milleks on kristlasel
rohkem usku vaja: töötamiseks või puhkamiseks? Milleks? Puhkamiseks. Teate, miks Iisrael
ei saanud hingamisse? Uskmatuse pärast. Miks ei suuda kristlased puhata? Uskmatuse pärast.
Leidsite oma probleemi põhjustaja. Lõõgastus tuleb, kui tead, et Jumal oli algatajaks.
Mainisin, et läksime puhkusele. Võtame oma puhkuseid tõsiselt. Plaanime need oma
ajakavasse, need on samamoodi paika pandud kui kokkulepitud koosolekud. Peame oma
puhkuseplaanidest kinni. Sõitsime ära ja me teenistuses olid rahalised probleemid. Me polnud
võlgades, kuid me kulud ületasid tulusid pea 20 000 dollarit kuus ja pikalt nii teha ei saa. Sel
ajal kui olime ära ning ootasime Jumala ligiolus, ütles Jumal: ma ei taha, et te oma materjale
nii palju müüte. Tahan, et jagaksite neid tasuta. Sest inimesed, kes neid materjale tegelikult
vajavad, ei saa neid endale lubada. Neil pole raha või ressursse selleks. Alustasime väikse
hulgaga: valisime 25 juhti, 8 riigist, keda tundsime. Ütlesime: oleme nõus andma teile selle
õpetusmaterjali, kui lubate, et panete selle kasutusse. Meil oli mitmeid võimalusi seda ka
kontrollida, me ei saatnud neid lihtsalt laiali. Eelmisel aastal andsime materjale 1400 juhile
100 riigis. Kogu selle aja jooksul oleme andnud ära 200 000 raamatut, kassetti ja videot.
Teate, oleme praegu rahaliselt palju paremas seisus, kui olime siis. See oli ususamm, kuid
üritan rõhutada, et Jumal algatas selle. Kui läksime tagasi ja ütlesime oma meeskonnale, olid
nad šokis. Võttis aega, et neid veenda, et kuulsime tõesti Jumalalt. Usun, et see oli tohutu
õppetund meile. Kui Jumal midagi algatab, siis Ta viib selle lõpuni. Teisest küljest, vaatame
korraks Filiplastele 2:16, loen salmi lõpust, Paulus ütleb:“ Nii saan kiidelda Kristuse päeval,
et ma ei ole tühja jooksnud ega tühja vaeva näinud.“ Tahan öelda, et kui teed oma asja,
tegeleksid oma plaani ja projektidega sel päeval, siis pean kahetsusega ütlema, et avastad siis,
et nägid tühja vaeva ja jooksid tühja. Ilmselt olen igavikule lähemal, kui enamus teist siin ja
minu jaoks on see väga tõsine teema. Olen pühendanud pea 50 aastat Issanda teenimisele ja
ma ei tahaks lõpetada nulliga, kui Jumala ees seisan. Paulus hoiatas meid: võite koguda
materjali- puitu, heina, õlgi, kuid tuleb üks tuli, mis põletab selle hetkega. Sind päästetakseNIV tõlge ütleb vist: hing pääseb läbi tule. Kuid kõik su teod põlevad ära. Isiklikult usun, et
kõik, mida Jumal pole alustanud, põleb ära. Kui palju on Jumal tõesti asju sinu isiklikus elus
alustanud? Lihtsalt vaata mõttes üle asjad, millega hetkel seotud oled. Asjad, millele annad
oma aja, jõu ja võimed, ning küsi: kas Jumal alustas need? Annan teile ühe mõtte Psalm 1
peatükist:“ Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu
pilkajate killas, vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille
lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.“ See on tingimusteta tõotus eduks. Peate
mõõtma edu Piibli standardite järgi, mitte kaasaaegse kultuuri järgi. Edu ei näita Cadillaci ega
Mercedesega sõitmine, on olemas palju kõrgem edustandard. Kuid selle sõna õiges
tähenduses tõotab Jumal edu inimesele, kes täidab teatud tingimused, mis on siin kirjas. Siin
on kolm negatiivset ja kaks positiivset tingimust. Negatiivsed on: mitte käia jumalakartmatute
nõu järgi, mitte seista patuste teel ja mitte istuda pilkajate hulgas. Positiivsed on: omada head
meelt Issanda Seaduse üle ja mõtiskleda Ta Seadust ööd ja päevad. Issand ütleb: seda, kes
seda teeb, saadab edu selle kõige sügavamas ja tõelisemas tähenduses. Tahan välja tuua, et
asja võti- koht, kus see kõik alguse saab, on: kelle nõu sa kuulad? Sest ei ole võimalik saada
nõu valest allikast ja olla samas edukas. Kust sa oma nõuanded, soovitused, suuna saad? Kas
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mõistad, et sul on õigusjärgne ligipääs Peale, keda kutsutakse imeliseks Nõuandjaks? Kas
lubad endale seda? Teate, ärimaailmas makstakse väga suuri summasid tippekspertide kirjade
eest, kes ütleksid, kuhu investeerida. Kuidas oleks, kui konsulteeriks tõelise eksperdiga? Mis
oleks, kui saaksime oma nõu Imeliselt Nõuandjalt? See nõuab enamuse jaoks päris
radikaalseid muudatusi. Mõned peavad mõned praegused tegevused lõpetama. Ma ei ütle, et
peate seda homme tegema, kuid peate tegema muudatusi. Kui teete seda ustavalt, siis umbes
kuue kuu või aasta pärast võite tagasi vaadata ja mõnuga ohata: Jumal tänatud, olen vaba
paljudest pingetest, mida ma kunagi ei vajanud. Mis meid motiveerib? Et olla teistest parem?
Või teha seda, mida kõik teised teevad? Vaata inimesi enda ümber, enamus neist pole
õnnelikud- inimesed, kes Issandat ei tunne. Pean ütlema, et Iisraelis näeb väga vähe
rahulolevaid inimesi. Järgmine küsimus: kui palju on Jumal algatanud asju sinu kodus? Eriti
abielumeestel ja isadel. Kes on tegevuse algatajaks su kodus? Kes su plaane juhib? Kas võid
öelda: ma kuulsin Jumalalt ja Ta näitas mulle. Siis su koguduses: kui palju tõesti Jumal asju
alustab? Ma olen küll britt ja britid kipuvad kriitilised olema, pean tunnistama. Pidin ise
sellega aastaid tegelema. Arvame, et meie ülesanne on käia ringi ja öelda kõigile, kuidas asju
teha. Loodan tõesti, et Jumal on mind sellest vabastanud. Pean ütlema, et enamus kirikutes
inimesed ei mõtlegi, et peaks Jumalat kuulama. Neil on oma programm, meil tehakse asju nii:
kell 11 pühapäeva hommikul jne. Ja kas Jumal selle sees on, polegi peaaegu oluline. Kas olen
küüniline? Tänu Jumalale, te kogudus on võib-olla teistsugune, neid kindlasti on. Kui aga
vaadata üldiselt koguduste valikut, siis on erakordne, kui Jumal midagi alustanud on.
Rõhutan, et räägime taastamisest- Jeesuse esikohale tõstmisest. Jätame korraks üleüldise
koguduse kõrvale ja räägime enda eludest. Sinu ja minu elust. Kui oleme valesti tegutsenud,
mis oleks esimene samm, et asju korda seada? Meeleparandus. Palvetame koos: Isa, tuleme
Sinu ette Jeesuse nimel. Peame teadvustama, et oleme kõik mitmes mõttes eiranud Jeesuse kui
pea juhtimist me enda ja oma koguduste elus. Issand, anna meile armu meelt parandada, et
võiksime muuta, kuidas asju teeme. Kahetseme Issand, palun andesta meile Jeesuse nimes.
Aamen. Tahan vaadata nüüd selle põhimõtte rakendamise näiteid Uue Testamendi koguduses.
Mis tähendab olla Jeesuse kui pea juhtimise all koguduses, kuidas see juhtimine välja näeb?
Olen valinud algatuseks ühe konkreetse näite. Pauluse apostliameti. Näen Pauluse
apostliametis täiuslikku eeskuju, milline Jeesuse valitsemine olema peaks. Usun, et on oluline
Paulust vaadata, sest ta määrati apostliks pärast nelipühapäeva. Ta polnud samas kategoorias
esimese kaheteistkümnega, kes määrati Jeesuse maa peal olles. Teatud mõttes võime öelda:
me ei saa taaselustada seda, mis toimus, kui Jeesus maa peal oli, kuid pole mingit põhjust,
miks me ei saaks taastada seda, mis juhtus Püha Vaimu läbi pärast nelipühapäeva. Vaatame 1
Timoteose 1. Paulus esitab siin põhimõtte, millel ta apostliamet põhineb. 1 Timoteose 1:1:“
Paulus, Kristuse Jeesuse apostel, Jumala, meie Päästja, ja Kristuse Jeesuse, meie lootuse
käskimist mööda..“ Pauluse apostliamet viib tagasi Jumala Isa juhtimise alla. See tuli Jeesuse
Kristuse läbi, kes oli Isa kui pea all, kuid ise peaks koguduse üle. Matteuse evangeeliumi
lõpus ütles Jeesus pärast ülestõusmist: kõik meelevald taevas ja maa peal on antud minu kätte.
Kujutan seda vahel ette nii, et kogu meelevalla allikaks on Jumal Isa, kuid Ta on edastanud
selle Jeesusele Kristusele, Pojale. Sest Jeesus näitas, et Ta vääris kogu meelevalda. Kuidas Ta
seda tõestas? Olles täiesti sõnakuulelik meelevallale. Meelevallas tegutsemise tingimuseks on
näidata, et suudad olla meelevalla all. Jeesus on Jumala meelevalla kanal ja edasiandja kogu
universumile. Kogudusega on Tal väga eriline suhe. See on Tema ihu. Jumal on pannud kõik
asjad Tema jalge alla, kuid me pole vaid Jeesuse jalge all. Osana Ta ihust oleme Temaga kui
Peaga seotud. Ta juhib ihu Peana teistmoodi, kui ühtki muud universumi osa. Ütleme, et olen
seersant. Jumal hoidku küll selle eest. Kuid jagan käske sõdurisalgale. Juhin kõiki sõdureid
käskude läbi. Kuid oma ihu juhin ma täiesti teistmoodi. Ma ei pea oma ihule käske jagama.
Ma lihtsalt teen otsuse, annan selle edasi ja liikmed teevad seda. Meil on eriline suhe
Jeesusega, mida kellelgi teisel universumis pole. Üks me probleeme kristlastena on, et me ei
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hinda iseennast. Meil pole aimugi, kui väärtuslikud me oleme, kui tähtsad me oleme. Mind
teeb alati kurvaks, kui kristlased end maha teevad. Muidugi iseenesest pole me midagi, kuid
me suhte tõttu Jeesuse Kristusega oleme me kõige tähtsamad inimesed universumis. Oleme
otsustavaks teguriks kõigis inimkonna küsimustes. Üksnes selle suhte tõttu. Näeme, et
Pauluse apostliamet sai alguse Jumal Isalt ja anti edasi Jeesuse Kristuse läbi. Galaatlastele 1
räägib Paulus ka oma apostliametist, kuid ta selgitab seda vastupidises järjekorras.
Galaatlastele 1:1:“ Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse
Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes Tema on üles äratanud surnuist.“ 1 Timoteoses vaatab ta
laskuvat meelevalda Jumal Isalt, Jeesuse Kristuse läbi. Galaatlaste kirjas vaatab ta üles
Jeesuse läbi, Isa poole. Kuid tema apostliks määramine oli pärit Jumal Isalt, mis toimis
Jeesuse Kristuse kui Poja läbi. See pandi teatud mõttes paika taevas, kuid see pidi kehtima
hakkama ka maa peal. Nüüd vaatame Apostlite teod 13, siin on meil näidis, kuidas taevane
meelevald antakse edasi ja pannakse kehtima koguduses. Tahan öelda, et ma ei oska ühtki
põhjust tuua, miks see, mis toimus siin Apostlite tegude raamatus Antiookia koguduses, ei
võiks taastoimuda koguduses praegu mis tahes maailma paigas. See on tähtis, sest sellega
kaasneb apostliameti esiletulek. Loeme Apostlite teod 13:1-4:“ Aga Antiookias olevas
koguduses oli prohveteid ja õpetajaid: Barnabas, Siimeon, keda hüüti Nigeriks..“ Teate, mis
Niger tähendab? Mustanahalist. Ta oli tumeda nahaga. „..Luukius Küreenest, Manaeen, kes
oli kasvanud üles koos nelivürst Heroodesega..“ Ta oli osa valitsevast perekonnast. „..ja
Saulus.“ Viis meest, keda peeti prohvetiteks ja õpetajateks. Kas oleme valmis aktsepteerima,
et koguduses võivad ka praegu olla prohvetid ja õpetajad? „Kui need siis Issandat teenisid ja
paastusid...“ Vaatasin NIV tõlkest just enne, kui kõnelema hakkasin. See tõlge ei ütle
„teenisid“, vaid „ülistasid Issandat“. Mis ongi kohane tõlge. Kuidas me Issandat teenime? Me
ülistame Teda. See on üks viis Issandat teenida. „Kui need siis Issandat teenisid ( ülistasid) ja
paastusid..“ Paastumine on samuti üks asi, mida kogudusele taastatakse. Läheb natuke
mõnede inimeste eelistuste vastu. Mina sain päästetud Briti armees 1941. aastal. Kuna olin
armees ja mind saadeti kohe maalt välja, kus veetsin kolm aastat Põhja-Aafrika kõrbes. Ei
näinud iialgi ühtki kirikut, pea kunagi ei näinud kaplanit. Sõltusin seetõttu Jumalast, Piiblist ja
Pühast Vaimust. Mul polnud ühtki muud allikat. Pean ütlema, et olen teatud mõttes päris
tänulik, sest selle aja jooksul lugesin Piibli mitmeid kordi läbi. Hiljem, kui hakkasin kirikus
käima, avastasin, et Piiblis oli palju asju, millest koguduses ei räägitud. Kuid ma olin juba
Piiblit lugenud. Ma lihtsalt mainin selle ära: seletamatul kombel tegi Jumal mulle selgeks, et
peaksin iga nädal ühe päeva paastuma. Ma valisin kolmapäeva. Põhimõtteliselt kogu oma
armeeteenistuse aja, mis kestis veel 4,5 aastat, paastusin igal kolmapäeval. Kui olime kõrbes
Egiptuses..ja elad laagris koos teiste 11 sõduriga. Olin juhtumisi kanderaami kandjate salga
juht: kaheksa Jumalat teotavat, jumalakartmatut Briti sõdurit. Keegi neist ei tahtnud
kanderaamikandjad olla. Elasime 3-tonnisel veoplatvormil, mida juhtisid kaks juhti. Meid oli
10, lisaks mina ja mina pidin kõige eest vastutama. Me saime väeosas tuntuks kui Prince’i
pioneerid. Me ei võtnud ise endale seda nime, meile anti see. Meil oli väike lipp, mul on
kahju, et selle kaotasin, kuid panime selle alati üles, kus peatusime: Prince’i pioneerid. Kui
elad niivõrd lähedal teistele ja kõrbes ei saa kuhugi põgeneda, polnud mul mingit võimalust
salaja paastuda. Igal kolmapäeval teadsid kõik sõdurid, et mina ei söö. Teate, et Egiptuses on
moslemitel..mitte ainult Egiptuses, vaid kõigil moslemitel on üks kuu- Ramadan, mil nad
tegelikult ei paastu. Nad päeval ei söö, kuid öösel teevad nad selle tasa. Mina ei kutsu seda
päris paastumiseks. Kõik sõdurid mu salgas kutsusid kolmapäeva Ramadaniks. Kuid tagasi
vaadates ma arvan, et see oli võti vaimsele kasvule, mida kogesin. Tegelikult on mu elus
olnud väga vähe perioode, mil ma poleks ühel päeval nädalas paastunud. Praegu järgime seda
Ruthiga regulaarselt- kolmapäeviti. Vahel oli see ka neljapäev, kuid praegu kolmapäev. John
Wesley keeldus vastu võtmast kedagi Metodisti kiriku teenistusse, kes ei tõotanud paastuda
vähemalt kella 16.00-ni igal kolmapäeval ja reedel. Ta kirjutas oma päevikusse: olen
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veendunud, et igaüks, kes valetab paastumise kohta ja ei tee seda, langeb sama kindlalt usust
ära kui see, kes valetab palve suhtes ja ei tee seda. Kui hakkasin 1949. aastal Londonis
paastumisest õpetama, vaatasid inimesed mind nagu oleksin teiselt planeedilt tulnud. See oli
täiesti ennekuulmatu, et kristlased peaksid paastuma. Tänapäeval oleme edusamme teinud,
kuid usun, et palju on veel minna. Pööran inimeste tähelepanu, et Jeesus ei öelnud
mäejutluses: „juhul kui“ paastud, Ta ütles: „siis kui“ paastud. Ta eeldas, et Ta järgijad
paastuvad, kuid Ta andis neile juhtnöörid. Tahan öelda, et kui uurid Apostlite tegude
raamatut, siis koguduse arengus on kaks kriitilist sündmust: üks on siin Apostlite teod 13esimeste apostlite väljasaatmine, mis toimus pärast nelipühapäeva ja Apostlite teod 14:23 on
kohalike vanemate ametisse määramine uude kogudusse. Need mõlemad üliolulised otsused
võeti vastu juhtkonna paastumise ja palvetamise teel. Pakun välja, et siin viidatakse sellele, et
kristlane või kogudus, kes tõesti tahab teada Jumala tahet, peab olema valmis paastuma, et
Jumalalt kuulda. „Kui need siis Issandat teenisid (ülistasid) ja paastusid, ütles Püha Vaim..“
Initsiatiiv tuli Jumalalt, kuid see tuli kolmeosaliselt Jumalalt: Jumalalt Isalt, Poja läbi, Püha
Vaimu kaudu. Mida teatati? Pauluse apostliamet, samuti Barnabase. „Kui need siis Issandat
teenisid ja paastusid, ütles Püha Vaim: Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma
olen nad kutsunud!“ Näete, initsiatiiv tuleb täielikult Jumala poolt. See polnud vaid hea mõte,
see polnud midagi, mida Saulus ja Barnabas nii väga teha tahtsid. Nad ei kirjutanud avaldust,
et kogudus neid tunnustaks. Initsiatiiv tuli täielikult Jumalalt, sest kogudus oli end avanud, et
nad võiksid Jumalalt kuulda. Kui me end ei ava, kuidas saaksime siis vastu võtta? Salm 3:“
Siis nad paastusid ja palvetasid..“ Näete, nad ei paastunud vaid ühe korra. Nad paastusid ühe
korra, et Jumalalt kuulda ja teist korda, et anda need inimesed Jumala kätte. „Siis nad
paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele.“ Kui nad olid teele
saadetud, said neist „teelesaadetud“. Kuidas seda ühe sõnaga ütleme? Apostlid. „Apostel“
tähendabki kedagi, kes on teele saadetud. Mulle meeldib järgmine salm, see pole veel kõik.
„Kui nad olid Püha Vaimu poolt teele saadetud, tulid nad alla Seleukeiasse ja purjetasid
Küprosele.“ Tahan välja tuua, et selles salmis see fraas „Püha Vaimu poolt teele saadetud“
tähendab, et Püha Vaim oli nendega kaasas. See pole sama sõna, mida salmis 3 kasutatakse.
Inimesed saatsid nad teele, kuid Püha Vaim läks nendega kaasa. See on oluline. Mis oli selle
tulemuseks? Vaatame järgmist peatükki- Apostlite teod 14. Loeme salme 4 ja 14. Rääkides,
mis juhtus ühes linnas:“ Aga linna elanikud jagunesid kaheks: ühed olid juutide, teised
apostlite poolt.“ Salm 14:“ Aga kui apostlid Barnabas ja Paulus seda kuulsid..“ Panite tähele,
kes nad nüüd on? Nad on apostlid. Varem olid nad prohvetid ja õpetajad. Kuidas neist
apostlid said? Selle läbi, et nad saadeti välja. Saadeti kelle poolt? Püha Vaimu poolt koguduse
läbi. Kõik peaks koguduses alguse saama Jumala Isa poolt Poja läbi, Püha Vaimu kaudu. Kuid
see on efektiivne vaid siis, kui kogudus reageerib. Kuigi see oli Jumala igavene otsus, et
Paulus peaks apostel olema, ei kutsutud teda enne apostliks, kui kogudus oli ta kutsumise ära
tundnud ja heaks kiitnud. See on väga oluline meile kõigile. Lihtne on koguduse suhtes
kannatamatuks muutuda ja kogudust kritiseerida. Kuid Jumal ei lähe iialgi kogudusest mööda,
sest see on Kristuse ihu. Hoolimata kõigist nõrkustest ja ebaõnnestumistest peame usaldama
Jumalat ja töötama koguduse läbi. See on täielik protsess sellest, kuidas Paulus apostliks
määrati. Jumal Isa algatas selle, see tuli Jeesuse Kristuse läbi, kes on koguduse pea. Anti edasi
kogudusele Püha Vaimu kaudu. Kogudus võttis selle vastu ja toimis selle järgi ning see oli
apostlite ametisse määramine. Nüüd tahan teilt küsida: kas see võiks ka tänapäeval juhtuda?
Teisisõnu, kas meil võiksid seaduspärased apostlid toimida kogudustes ka täna? Minu jaoks
on ilmne vastus: „Jah“. Kui suudame uskuda või kui Jumal võib meile oma headuses anda
prohveteid ja õpetajaid ja need prohvetid ja õpetajad ootavad Jumala ees, avavad end Talle,
võib-olla paastuvad, siis selle tulemusena on täiesti seaduspärane Uue Testamendi kohane
näide apostliameti tekkimiseks. Usun, et koguduses on ka praegu apostlid, kuid tervikuna ei
ole kogudus kohas, kus see saaks tõesti Jumala eesmärgi ja visiooniga haakuda. Tahan välja
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tuua selle, et iga ametisse määramine koguduses peaks järgima sama näidet. Ma ei usu, et
koguduses peaks olema ühtki ametisse määramist, mis ei tule pea kaudu. Täpselt samamoodi
nagu miski mu ihus ei tohiks hakata midagi tegema, kui see pole algatatud mu peas. Kui see
juhtub, siis olen kas halvatud või mul on mingi tõsine probleem. Mul võib olla
kesknärvisüsteemi kahjustus (CPI). Kuid ma ei usu, et on Jumala tahe, et Kristuse ihul on
ajukahjustus. Teisisõnu, kõik liikmed peaksid tegutsema pea suunamise ja juhtimise all. Toon
kaks näidet Jumala valikust. Arvan, et üks tõde, mis kaasaaegses kirikus tõsiselt unarusse
jäetud, on tõde Jumala suveräänsusest. Arvan, et karismaatilises liikumises on inimesed
suures osas keskendunud sellele, mis nad võivad Jumalalt saada, mida Jumal nende heaks
teeb. Vahel läheb asi nii kaugele, et Jumalast on saanud nagu automaatmasin ja kui sul on
õiged mündid, paned need õigesse kohta, siis saad õige karastusjoogi. Tahan teile öelda:
Jumal ei ole müügiautomaat. See on vägagi ebaõige pilt Jumalast. Jumala suveräänsuse all
mõtlen järgmist: see, et Ta on suveräänne, tähendab, et Ta teeb mida tahab, millal tahab ja nii
nagu tahab ning ei küsi kelleltki luba. Ütlen, et kui hakkad iialgi Jumala suveräänsusest üle
astuma, satud hädaohtu. Üks asi, mida Jumal kadedusega valvab, on Tema suveräänsus. Tema
õigus teha seda, mida Tema tahab, millal tahab ja kuidas tahab, ilma kelleltki luba küsimata.
Usun, et just eriti, mis puudutab koguduses määratud ameteid, hoiab Jumal oma sõltumatust.
Näiteks vaatame korraks Johannese 15:16, Jeesus räägib oma apostlitega, mitte rahvahulgaga.
See oli eraldi aeg Ta enda valitud apostlitega. Ta ütles:“ Teie ei ole valinud mind, vaid mina
olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.
Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.“ Jeesus teeb selle väga selgeks, et
keegi ei saa apostliks töökonkursil osaledes või hääletuse läbi koguduses. Ta ütleb: teie ei
valinud mind, mina valisin teid, mina määrasin teid. Kommentaariks lisan, mis on tegusõnaks,
kui räägime apostlist? Lühike tegusõna: mine! „Paigalseisev apostel“ on mõistelt vastuoluline.
Peaksite minema ja kandma vilja, mis jääks, et te palved saaksid vastused. Usun, et see kõik
sõltub sellest, kes selle algatab. Usun, et tuua esile vilja, mis jääb ja saada palvetele vastused,
võib põhineda vaid sellel, et Jeesus otsustas asja. Pakun välja, et kui meil on valikud, mis pole
Jeesuse tehtud, siis enamustel juhtudel ei kanna need vilja ja paljudel juhtudel ei saa me
palved vastatud. Ta pole kohustatud seda tegema. Palju vilja tuuakse esile tänapäeva
koguduses, mis ei jää püsima. Austan väga Billy Grahamit ja ma kindlasti ei kritiseeri teda,
kuid ta enda prognoos pöördunutest, kes püsima jäävad, on 5%. Koguduses on midagi valesti.
See ei toimi jumaliku korra järgi. See pole Jeesuse kui pea juhtimise all. Apostlite teod 15:7
on üks tohutu vaidlus selle üle, kas mittejuudid võivad ühineda kogudusega ilma Moosese
Seaduseta. See on huvitav fakt, et alles hiljuti- viimase 10 aasta jooksul, oli Assemblies of
God kogudusel USA-s täpselt vastupidine probleem. Probleem oli selles, kas nad saavad
aktsepteerida messiaanlikke kogudusi Assemblies of God ringkonda. Kui nad seda arutasid,
tõusis üks juhtidest üles ja ütles: 19 sajandit tagasi võtsid nad meid vastu, kuidas saame siis
neid keelata? Ajalugu on täisringi ära teinud. Kohe selle diskussiooni alguses...Õed-vennad,
võin isiklikust kogemusest öelda: kui juudid arutlevad, siis on see väga aktiivne, nad ei hoia
oma häält tagasi. Olete näinud kunagi teleülekannet Knessetist ( Iisraeli valitsusosast). See on
väga aktiivne. Nad tõstavad häält. Ma ei ütle, et apostlid just täpselt nii tegid, kuid uskuge
mind, see polnud mingi vaikne arutelu. Keegi ütles, kui linnas on kaks juuti, siis on vaja kolm
sünagoogi: üks ortodokssele, teine reformistlikule juudile ja kolmas selleks, et kumbki seal
kunagi oma nägu ei näitaks! Lugege Apostlite teod 15 selles valguses ja see muutub väga
elavaks. Apostlite teod 15:7:“ Kui siis sündis palju vaidlemist..“ See on pehmelt öeldud.
„...tõusis Peetrus ja ütles neile:“Mehed-vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast on
valinud teie seast minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja saaksid
usklikuks.“ Jällegi, see on Jumala valik. Kogudus ei määranud Peetrust, Jumal valis Peetruse.
Ta tõrkus vastu, nagu teate. Ta ei tahtnud paganate juurde minna ja neile kuulutada, kuid
Jumala otsus jäi peale. Olen tõesti veendunud, et kui keskendume Jumala valikule ja allutame
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end Jumala tahtele ja ei tegutse enne, kui teame Ta tahet, oleksid asjad meie hulgas täiesti
teistsugused. Kes meist suudaks Jumalast paremini otsustada? Mitte keegi. Pealegi Jumala
valikud on ebatõenäolised, Ta tavaliselt valib inimese, keda meie ei valiks, võid vaadata läbi
kogu Piibli. Veel üks asi Jumala valiku juures: kui Jumal valib, siis see valitud inimene on
tavaliselt veendunud, et ei suuda seda ülesannet täita. Tavaliselt, kes ütleb: Jumal valis mind
ja tean, et suudan seda teha, siis tavaliselt kahtlen, kas Jumal ikka kutsus ta. Kui võtta see pilt
Apostlite teod 13 aluseks, tahan välja tuua teatud põhimõtted. Tahan rõhutada järgmise mõtte
tähtsust: kutsun seda määramata lõpuga ülistuseks. Teisisõnu, olla Jumala ligiolus, ülistada
Teda ja mitte seada ajalemiiti. See pole palvekoosolek, mis algab 19.30 ja lõpeb 21.30, pärast
seda lähevad kõik koju, hoolimata sellest, kus Jumal on või mis Ta teeb. See tähendab oodata
Jumala ligiolus ülistusliku hoiakuga, keskendud Jumalale, eemaldad segavad tegurid nagu
toidu, lähed Ta ligiolusse ja jääd sinna, kuniks kuuled Temalt. Olin ükskord kirikus, kus oli
kell seina peal kantsli vastas, mis on muidugi hea koht jutlustajale. Kuid see kell ütles: aeg on
Issandat otsida! Piiblikoht, kus see pärit on, ütleb:“ Aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja
õpetab teile õigust!“ Piiranguid ei seata kella järgi, vaid Jumala sõltumatu tegutsemise järgi.
Vaatame Psalm 95, usun, et see ilmselt meeldib me ülistajatele. Minu jaoks on see näidissalm,
kuidas kuulda Jumalat. Kuidas pääseda Jumala ligiolusse ja Temalt kuulda. Loen Psalm 95:17:“ Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!“ Kes teist seda
tõsiselt võtavad? Hõiskamist. Oleme enamus seda korduvalt lugenud, kuid pole kunagi
hõiskamisele mõelnud. Mõned arvavad, et kui hõiskame, oleme hullud. Ma olen pigem
niimoodi hull kui mõne teise moodi mõistlik. „Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga
oma päästekalju poole! Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale
kiituslauludega!“ Mõistan seda nii, et see on sissepääs Jumala ligiollu. Sest Piibel ütleb:
Tuleme sisse Ta väravasse tänuga ja õuedesse kiitusega. Ma ei usu, et võid saada Jumala
ligiolusse ilma tänu ja kiituseta. Võid seista haledalt pikalt, hüüda appi nagu 10 pidalitõbist,
kuid sa ei pääse Jumala juurde, kuni hakkad Teda tänama ja kiitma. Väga huvitav lugu- 10
pidalitõbist Luuka 10 peatükis. Nad hüüavad appi, Jeesus reageeris, nad tegid nagu Ta käskis,
nad said kõik terveks. Ainult üks tuli tagasi ja tänas Jumalat. „Ta on ainus, kes pääseb“.
Inglise keeles see välja ei tule. Kõik kümme said terveks, ainult üks pääses, ainult ühel oli
otsene ligupääs Jeesuse juurde. Kuidas? Tänu andes. See on Jumala juurde saamise viis.
Õpetasin sellest mõned aastad tagasi ja seal oli üks vanem jumalakartlik mees. Ütlesin: ma ei
usu, et meil on mingit õigust Jumala ligiolusse minna ilma tänu ja kiituseta. See kallis vend
tuli mu juurde pärast, ta on vähemalt minuvanune, oli kristlane olnud vähemalt 50 aastat. Ta
ütles: see on esimene kord, kui mõistan, et pean tooma tänu ja kiitust, et tulla Jumala
ligiolusse. Järgmised kaks salmi- Psalm 95:3-4 selgitavad, miks toome tänu ja kiitust:“ Sest
Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa sügavused ja
tema päralt on mägede tipud. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud ja tema käed on
valmistanud kuiva maa.“ Olen seda vahel selgitanud nii: täname Jumalat Ta headuse eest,
kiidame Jumalat Ta suuruse eest, kuid ülistame Teda Ta pühaduse eest. Teine psalm ütleb:“
Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav...“ Kiitus on meie reaktsioon Jumala suurusele. Nüüd
tuleme tänu ja kiituse- valju, rõõmsa laulmise läbi Jumala ligiollu. Nüüd muutub meeleolu
täielikult. Vaadake salmi 6:“ Tulge, kummardagem...“ See pole tänuandmine ega kiitus, see
on midagi muud. Kõik sõnad, mis Piiblis on tõlgitud „ülistama“, kirjeldab kehahoiakut. Pea
kummardamine, ülakeha kummardamine, maani kummardamine nagu siin öeldakse,
põlvitamine, maha heitmine Jumala ette. Ülistus on eelkõige kehahoiak, mitte sõnadega
väljendamine. Kiitus on sõnades, ülistus on hoiak. Kiitus viib meid ülistuse kohta. Nii paljud
muusikajuhid tänapäeval ei tea, mis vahe on kiitusel ja ülistusel. Jõuame sellesse imelisse
kohta, oleme lihtsalt Jumala ligiolus, lõpetasime just ülistusega ja laulujuht alustab uut, kiiret
laulu ja paneb meid kõiki jälle tantsima. Sel hetkel see enam ei sobi. Sel hetkel peame olema
Jumalaga lähedased. Psalm 95:6-7:“ Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha
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Issanda , oma Looja palge ette! Sest tema on meie Jumal..“ Kuidas tunnustame Teda kui
Jumalat? Mis teeb Temast Jumala, mis kuulub unikaalselt Talle? Ülistus. Siis kui Teda
ülistame, kuulutame, et Ta on meie Jumal. Hoiatan sind, mida tahes sa ülistad, sellest saab su
Jumal. Kui kummardad raha, saab sellest su jumal. Kui kummardad oma kõhtu, saab sellest su
jumal. Paulus räägib inimestest, kes on kõhu oma jumalaks teinud, kui seda kummardavad.
Edasi salm 7:“ Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema
käe all.“ Kummaline on see, et selle salmi lõpus on lause lõpp ja siis algab veel uue lõigu
algus. See pole juhus. Mis see ütleb? „Täna, kui te kuulete ta häält...“ Millal sa kuuled Jumala
häält? Kui sa oled teda ülistanud. Olen õppinud, et mis puudutab prohveteerimist või keelte
tõlgendamist, ma ei võta seda kunagi kohe vastu. Panen alati oma vaimsed antennid välja ja
küsin: on see tõesti Jumalalt. Tavaliselt, kui see tuleb ülistuse ajal, võid olla päris kindel, et
see on Jumalalt. See on meie kaitse. Tänan Jumalat, et mul on naine, kes on ülistaja. Ta laulab
ka natuke. Mina ei oska elu eest ka laulda. Pean teistele toetuma. Ma ei tea, kas teie, lauljad,
mõistate, et mõned meist peavad selles teile toetuma. Nii et ärge meid alt vedage. Me
veedame Ruthiga aega Jumala ligiolus igal hommikul ja õhtul, me pole selles küll
käsumeelsed. Väga tihti kuuleme Jumalalt- julgustust, juhtimist, hoiatust. 90% kordadest
tuleb see siis, kui oleme ülistushoiakus. Tavapäraselt me ei saa neid, kui ütleme Jumalale:
pool tundi! See on avatud lõpuga aeg, mil Jumal liigub. See ei tähenda, et läheb rohkem kui
pool tundi, vaid, et Jumal ei lase meil ajapiiranguid seada. Ta on sõltumatu. Kui oled valmis
terve päeva Jumala ligiolus veetma, kuuled Temalt võib-olla väga kiiresti. Kui aga ütled:
Jumal, annan sulle 35 minutit, siis on küsitav, kas Jumal neil tingimustel räägib. Siin on me
eeskuju- Apostlite teod 13: nad ülistasid Issandat, paastusid, pöörasid oma mõtted ära
paljudest täiesti normaalsetest vajalikest materiaalsetest asjadest ja ilmselt ei olnud nad
ajapiirangut seadnud. Neil polnud oma päevakava, ei teadnud, mis järgmisena juhtub ja Jumal
sekkus. Tegelikult Apostlite teod on üks otsustavamaid peatükke Uuest Testamendis, sest see
on teatud mõttes misjonitöö sünd. See sai alguse Issanda teenimisest ja paastumisest. See on
eeskuju ja selle põhiolemus on teha Jeesus peaks, lasta Tal algatada. Jätkame nüüd Pauluse
teise misjonireisiga. Siin on järgmised näited Jeesuse valitsemisest peana, mis viidi ellu Püha
Vaimu kaudu. Apostlite teod 16, Paulus asus teele koos Siilasega ja nad värbasid ka
Timoteose juba päris alguses. Tahan selle välja tuua, see on päris huvitav. Vaatame korraks 1
Tessalooniklastele 1:1. See on kolmelt isikult: Pauluselt, Silvanuselt ja Timoteoselt. Silvanus
on teine versioon nimest Siilas. Need kolm inimest, kellest loeme: Paulus, Siilas, Timoteos
kirjutasid selle kirja koos Tessaloonika kogudusele. Siis öeldakse 1 Tessalooniklastele 2:6:“
Me ei otsi kiitust inimestelt, ei teilt ega muilt, kuigi me kui Kristuse apostlid oleksime võinud
olla tähtsad..“ Kes nad olid? Apostlid. Kes olid need apostlid? Paulus, Siilas ja Timoteos.
Miks nad apostlid olid? Kuna nad saadeti välja Püha Vaimu algatusel konkreetset ülesannet
täitma. Pöörame tagasi Apostlite teod 16, liigume looga edasi salmi 6. Märkate, selles
peatükis vahelduvad „nemad“ ja „meie“, sest selle kirjutaja oli Luukas. Siis kui ta oli
nendega, on seal „meie“, siis kui ta ei olnud nendega, siis on seal „nemad“. Nad olid
tänapäeva Väike-Aasias, salm 6 ütleb:“ Ja nemad läksid läbi Früügia-ja Galaatiamaa, sest
Püha Vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias.“ Kas see pole hämmastav lause. Sama
Püha Vaim, kes inspireeris Pühakirja, kelle läbi Jeesus oma järgijatele ütles: minge kõike
maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule, ütleb: ärge minge Aasiasse. Kui paljud
meist oleksid seda kuulanud? Vahel inimesed ütlevad: Jumal ei vasta mu palvetele. Pead
meeles pidama, et „ei“ on samuti vastus nagu „jaa“. Vahel Ta ütleb „ei“, kuid sa ei pea seda
vastuseks. Edasi:“Kui nad jõudsin Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse
Vaim ei lubanud.“ Kui püüad seda ette kujutada, siis nad läksid kirde suunas läbi VäikeAasia, nad püüavad pöörata vasakule Aasia provintsidesse, kuid see keelatakse. Siis nad
üritavad minna paremale Bitüüniasse, neid keelatakse. Neil polnudki valikut, nad pidid
minema edasi kirdesse. Sinna minnes jõudsid nad Troasesse. Kas sa ei arva, et nad olid
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ilmselt segaduses. Loeme, mis Troases juhtus, salm 9:“Ja Paulus nägi öösel nägemuse: üks
makedoonia mees seisis ja palus teda:“ Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid!“ Siis
nad hakkasid mõistma. „Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna
Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama.“
Paulus oli tõeline juht. Teate, kuidas seda näeme? Tal oli visioon, kuid seal ei öelda:“tema
veendus“, seal öeldakse:“meie veendusime“. Ta andis selle edasi oma meeskonnale. See on
juhtimine. Mitte, et mina teen kõik otsused ja ütlen teile, mis peate tegema. Mina kuulen
Jumalalt ja me koos otsustame, mis Jumal tahab, et me teeksime. Edasi me ei loe, kuid
järgneva 19. sajandi valguses oli see üks otsustavamaid liikumisi algkoguduses. Nad käisid
Väike-Aasias, mis on peamiselt tänapäeva Türgi ja see on 13 sajandit olnud täiesti
moslemiala. Kristlusest pole seal pea jälgegi. Kuid Jumal lükkas nad Väike-Aasiast välja,
millisesse maailmajakku? Euroopasse. See oli esimene kord, kui evangeelium Euroopasse
jõudis ja selle tõi sinna paganate apostel. Kui vaatad tagasi ajalukku, milline maailmajagu
säilitas kristliku usu läbi kogu pimeda keskaja? Euroopa. Millisest maailmajaost läksid
seejärel esimesed misjonärid välja? Euroopast. Teisisõnu, Euroopal oli täiesti eriline koht
Jumala tulevikuplaanis. Paulus ja Siilas ei teadnud seda, kuid Püha Vaim teadis. Oleksid nad
vaid enda tarkusele ja plaanidele toetunud, oleksid nad eksinud. Kuid Jumal viis evangeeliumi
Euroopasse väga olulisel hetkel ja pani aluse kristlikule usule seal. Teiseks avaldab mulle
muljet see, et kui nad Filippisse jõudsid, sai Saatan väga vihaseks. Paulus palvetas orjatari
eest, kel oli lausuja vaim ja tüdruk sai vabaks, tema isandad kaotasid raha, mis ta
tulevikuennustustest sisse tuli. Kogu linn hakkas mässama. Paulus ja Siilas võeti kinni, neid
peksti ja visati kõrge turvalisusega vanglasse. See oli täiesti ebaloogiline. Sel polnud mingit
loogilist alust. Mis selle põhjustas? Saatan oli väga vihane, sest tungiti tema territooriumile.
Paljud tõlgendavad seda mitmeti, kuid Paulus ütles 2 Korintlastele: Jumal saatis saatana ingli
teda rusikatega lööma. Ta palvetas kolm korda, kuid Jumal ütles: ei, ma ei võta seda ära. Selle
kohta on palju teooriad, ma ei püüagi tõestada, et mul on õigus, kuid ise usun, et see ingel
keerutas üles häda pea igas linnas, kuhu Paulus läks. Kõigil teistel apostlitel polnud see nii.
Polnud pea ühtki linna, kuhu Paulus läks, kus poleks toimunud rahutusi. Usun, et selle taga oli
see Saatana ingel. Rõhutan aga, et Saatan oli väga vihane, kuna tungiti tema territooriumile.
Siis aga näeme ka, et Jumal sekkus tohutul viisil. Ta saatis maavärina, raputas vanglat, avas
uksed, päästis vangid vabadusse. See oli tõeliselt kõrgetasemeline strateegia- Jumal ja Saatan
olid ülimalt huvitatud, mis Filipis toimus. Veel üks tähelepanek: Paulusel keelati minna
Aasiasse. Hiljem oma töös, Apostlite teod 19 läks ta Efesosse, mis oli peamine linn Aasias ja
saavutas parimad tulemused oma teenimistöös. Kas me ei peaks selle üle mõtlema? Oleks ta
sinna varem läinud, usun, et ta oleks kõik ära rikkunud. Maapind polnud valmis. Jumal rääkis
meile Ruthiga ja ütles: mina juhatan teid kohtadesse, kus pinnast ette valmistatakse. Ta ütles:
võib juhtuda, et lähete päris üllatavatesse kohtadesse. Oleme seda näinud. Olime
Suurbritannias eelmisel aastal. Läksime mõnda kohta, mida mina poleks valinud, kuid nägime
päris hämmastavaid tulemusi. Oleksime me valinud suured rahvahulgad ja kuulsad kohad,
poleks me iial sinna läinud. Annan teile lõpetuseks teatud lihtsad põhimõttelised tingimused,
mida peame täitma, kui tahame kuulda Jeesuselt kui koguduse pealt. Ma annan teile viited,
saate ise vaadata. Kõigepealt peate mõistma vajadust Temalt kuulda. Meie peame mõistma
oma vajadust. Teiseks, Paulus ütleb Roomlastele 12:1-2, et tooge oma ihud Jumalale elavaks
ohvriks ja teie meeled uuendatakse, et võiksite teada Jumala tahet. See on üldine põhimõte, et
leida Jumala tahe, peame andma end täielikult Jumalale kättesaadavaks. Meie ihu peab saama
ohvriks Tema altaril. Kolmandaks, Matteuse 6:9 on meil Meie Isa palve algus, mis on näidis.
Jeesus ütles, et palvetage nii:“ Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi!..“ Mis
see „pühitsetud“ tähendab? Ülistatud, me ülistame Sind! Järgmisena peame end Jumala
plaanidega kooskõlla viima. Mitte et meie plaanid täituksid, vaid et Jumala plaan täituks. Mis
on Jumala plaan? Sinu riik tulgu. Meil ei ole tegelikult õigus oma palveid vastatud saada, kuni
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me pole teadlikult otsustanud end Jumala eesmärgiga kohandada, milleks on Tema riik maa
peal. Seejärel: Sinu tahtmine sündigu! See tähendab: Jumal, mitte mida mina tahan, vaid mida
Sina tahad. Roomlastele 8:14 ütleb:“ Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala
lapsed. Peame saama sõbraks Püha Vaimuga. Püha Vaim ei ole teoloogia, ta on isik. Püha
Vaim on sama palju isik kui Jumal Isa või Jumal Poeg. Kui tahad olla juhitud Püha Vaimu
poolt, pead Temaga sõbraks saama. Pead Ta suhtes tundlik olema. Ta pole diktaator, Ta on
tuvi, Teda on kerge ehmatada, sa võid Ta ära ajada. Veel üks ettevaatusabinõu: kontrolli Piibli
kirjakohtadega. Mis tahes sa usud, et on Jumala juhtimise ilming, kontrolli seda Piibliga. Sest
kogu Pühakiri on antud Jumala inspiratsioonil. Kui see on Püha Vaimult, kes Pühakirja
kirjutas, ei lähe Tema juhtnöörid kunagi Piibliga vastuollu. Loetlen need tingimused veelkord:
tunne ära oma vajadus, anna oma ihu, kohandu Jumala eesmärgiga, milleks on Tema riik,
alluta oma tahe Tema tahtega, saa sõbraks Püha Vaimuga ja kontrolli kõike Pühakirjaga. Mis
on mõned levinud takistused, siin on vaid mõned: kõigepealt, meie inimlik ülbus. Arvan, et
see on suurim probleem. Mu teenimistöös oli periood, mil usun, et ma polnud Jumala tahtes.
Sattusin olukorda, mis oli täis probleeme. Kui vaatan tagasi ja küsin endalt, kuidas see juhtus,
siis arvan, et peamiseks põhjuseks oli ülbus minus. Põhimõtteliselt usun, et kogu eksitusel
Kristuse ihus on üks sissepääs- see on uhkus. Kui me pole uhked, siis ei saa meid iialgi petta.
Usun, et üks suur takistus Jumalalt kuulda, on meie uhkus. Piibel kutsub seda „elukõrkuseks“.
Soov olla Jumalast sõltumatu. Kui Jeesust kiusati, et Ta templi katuselt alla hüppaks, siis Ta
keeldus. Ta oleks võinud seda teha, kuid Ta ei teinud iialgi midagi, mis näitaks Tema väge
lahus Isast. On veel muud levinud takistused, loetlen need, võid nende üle mõelda: harjumuste
või traditsioonide takistus. Traditsioon on tegelikult kollektiivne harjumus. Kõik harjumused
ega kõik traditsioonid pole halvad. Kuid kui me ainult järgime traditsioone, paneme Jumalast
mööda. Arvan, et traditsioon oli suurim barjäär, mis takistas juutidel Jeesuse eluajal Tema
õpetust vastu võtmast. Veel üks levinud takistus on hirm. On teatud tüüpi hirme:
inimestekartus- mida inimesed ütlevad. Kahetsusväärselt paljud kristalsed lasevad end
rohkem mõjutada inimeste arvamustest kui Jumala arvamusest. Teiseks: hirm tundmatu ees.
Ma pole seda kunagi varem nii teinud! Tahad öelda, et meil polegi päevakava? Meil polegi
infolehte? Kuidas me teame, mida teha? Lihtsalt lase sel juhtuda ja vaata, mis sünnib.
Seejärel: hirm sõltuda. Arvan, et see on võib-olla kõige tugevam. Me tõesti ei taha sõltuda
Jumalast. Tahan sellega seoses midagi välja tuua: patu olemus ei ole soov teha kurja, see on
soov olla sõltumatu Jumalast. Algne motiiv Eedeni aias oli õige: olla nagu Jumal, teha vahet
heal ja kurjal, see oli hea, see pole paha. Vale oli aga see, et nad tahtsid seda Jumalast
sõltumatult. Mil tahes on meis see soov olla Jumalast sõltumatud, pole me päriselt vabad patu
valitsuse alt. Kordan veelkord üle. Mis on üldlevinud takistused: 1. Ülbus-elukõrkus; 2.
Harjumused, traditsioonid. Usun tõesti, et enamus asju kirikus tehakse, mitte sellepärast, et
Jumal on seda öelnud, vaid sellepärast, et me oleme alati nii teinud. Olen seda uurinud- umbes
5 aastat võtab aega, et alustada religioosset traditsiooni. Olen olnud osa gruppidest, kes
alustasid Vaimu väes, viie aasta pärast on nad aga kinni traditsioonis. 3. Inimesekartus, hirm
tundmatuse ees ja hirm sõltuda Jumalast. Peame need asjad võitma, kuid pean ütlema, et asi
on seda riski väärt.
Võidukas läbimurre.
Võib-olla ütled, et mis läbimurret meil vaja on? Tuletan sulle meelde mõnda kohta, mida
oleme koos vaadanud ja näitan teile, mida peame võitma. Võib-olla mäletate, et vaatasime
päris pikalt Matteuse 24. Matteuse 24:8 ütleb:“ See kõik on aga sünnitusvalude algus.“
Järgmised salmid:“ Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste
vihaaluseks minu nime pärast.“ Kui seda kristlastele loen, küsin alati: kes on see „teid“?
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Mäletate vastust? „Teid“ oleme meie. „Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja
vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus
võtab võimust, jahtub paljude armastus.“ Selle peamegi võitma, mõistate? See pole tühiasi
võita. 2 Timoteose 3:1-5:“ Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu...“
Peame rasketest aegadest võidukalt välja tulema. „...sest siis on inimesi, kes on
enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud,
nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud,
tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad, kellel on küll jumalakartuse nägu,
aga kes on salanud selle väe.“ Sellest peame võidukalt välja tulema. Veel üks koht, mida ma
enne ei lugenud Roomlastele 8:36-37:“ Nagu on kirjutatud:“ Sinu pärast surmatakse meid
kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid.“ Järgmine salm ütleb:“ Kuid selles kõiges
me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.“ Peame suutma öelda nii
positiivset kui ka negatiivset. Meid surmatakse kogu päeva, meid koheldakse kui tapalambaid.
Meid, st usklikke. Kuid selles kõiges oleme rohkem kui võitjad. Küsisin Issandalt, mis
tähendab olla rohkem kui võitjad. Tundsin, et vastuseks oli: kui satud katsumusse, siis välja
tulles on sul rohkem kui sul oli enne. Sa tuled sellest võidukalt välja ja mitte tühjade kätega.
Usun, et see on Jumala leping ja plaan meie jaoks. Kuidas sellesse võidukasse ja
rahulolevasse ellu sisse pääseme? Loeme 1 Johannese 2:15-17:“ Ärge armastage maailma ega
seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust.“ Siin on
kaks asja, mis teineteist välistavad: sul võib olla Isa armastus või maailma armastus, kuid
mõlemat ei saa. Need ei segune- nagu õli ja vesi. „Sest kõik, mis on maailmas- lihahimu ja
silmahimu ja elukõrkus, ei ole Isast, vaid maailmast.“ Johannes kasutab väljendit „maailm“ 10
korda rohkem kui teised evangeeliumikirjutajad. Kui seda loed, pead endalt küsima: mis
tähendab „maailm“? „Maailm“ pole tingimata kamp pahelisi inimesi. Minu definitsioon
„maailma“ kohta: „maailm“ on kõik need, kes pole Jumala poolt määratud Jeesuse Kristuse
õiglase juhtimise alla. Kõik need, kes pole Tema valitsemise all, on „maailm“. Võin öelda:
seal on mõned väga head ja kenad inimesed. Kindlasti ongi. Kuid esita neile üks väljakutse:
oled sa nõus tegema tingimusteta pühendumuse Jeesuse juhtimisele, siis saad teada, kui kenad
nad on. Nad on kõiges kenad, v.a selles. See on maailm. Järgmises salmis ütleb Johannes:“ Ja
maailm kaob ja tema himu...“ Kõik asjad, mille nimel maailma inimesed kisklevad ja ihkavad
ja igatsevad, võitlevad, need kõik mööduvad, need on kõik mittejäävad. Siis ta jõuab kohani,
mida tahan vaadata:“...aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti.“ See on võti sellele,
kuidas võidukalt välja tulla. „Kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti.“ Teisisõnu, pead end
kohandama Jumala tahtega. Kui oled kooskõlas Jumala tahtega, oled sama väeline ja
võitmatu, kui Jumala tahe ise. See on ainus võti, mitte ainult vastupidamiseks, vaid võiduks ja
edukaks tulemuseks. Selle saavutamiseks pead välja uurima, mis on Jumala tahe. Pakun sulle
välja Jumala kolm peamist eesmärki, mis on väga selgelt Piiblis välja toodud. Need on Tema
tahe- eesmärgid, mis Ta just praegu maa peal ellu viib. Alustame Matteuse 6:9. See on tõesti
Jumala praeguste maapealsete eesmärkide ülim kirjeldus. See on osa nn Meie Isa palvest,
esimesed kaks salmi. Kummaline asi on see, et kui jutlustasin sellest Kesk-Euroopas- Ungaris,
Tšehhis ja Saksamaal, siis igal pool plaanisin rääkida, mis Jumala tahe on ning kõigis neis
kohtades hämmastasid mind need esimesed sõnad. See on Meie Isa palve:“ Meie Isa, kes sa
oled taevas!“ Ütlesin nendele kallitele inimestele: loodan, et mõistate, et teil on Isa, te pole
hüljatud, te pole üksi jäetud, te pole vaid natuke väärt, kui usud Jeesusesse, siis olete osa
maailma parimast perekonnast. Te ei pea kunagi pead norgu laskma ega tundma end
alaväärsena. Ühes kohas Tšehhis hakkasid naised esimeses reas nutma. Ütlesin, et tean, mis
nende mure on. Ma ei saanud lihtsalt lasta neil nutta ja edasi jutlustada, kui mul oli vastus
nende murele. Hakkasin rääkima inimestest, kes tunnevad end hüljatuna, väärtusetuna, nad ei
tunne mingit eneseväärtust. Ütlesin: kui oled Jumala laps, siis su probleem on, et sa ei tea, kes
sa tegelikult oled, sest sul on Isa, võib-olla sul ei ole maapealset isa, kuid sul on Isa taevas,
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kes armastab sind. Ta on kõikvõimas ja plaanid parimat su jaoks just nüüd. Küsisin kõigis
neis kohtades: paljud teist tunnevad end hüljatuna? Enamik inimesi tõusis püsti. Jõuame
selleni, miks ma selle koha lugesin. Tahtsin jõuda esimese palveni Meie Isa palves. See on
kõige olulisem palve kõigi Jumala inimeste jaoks:“ Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!“ Mis on Jumala ja Tema rahva number üks eesmärk? Et
Jumala riik võik tulla maa peale. See on olulisem igast muust vajadusest või olukorrast.
Põhjus, miks Jeesus tuli, oli tuua Jumala riik maa peale. Meie oleme siin kui Tema teenijad ja
rahvas, et kaasa aidata selles protsessis ja tuua Jumala riik maa peale. See on su elu esmane
eesmärk. See tähendab olla osa Jumala riigi maa peale toomises. See on Jumala nimekirja
esimesel kohal. Kui tahame Jumalaga kooskõlas olla, peab see olema esimesel kohal meie
nimekirjas. Kui kohandad end selle Jumala eesmärgiga, siis liigud edasi Jumala eesmärkides.
Siis teed Jumala tahet, siis oled kõigutamatu, vankumatu. Vaatame Matteuse 6:33:“ Aga
otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike (kõike, mida vajame iga päev)
antakse teile pealegi!“ Mul on olnud palju nõrkuseaegu, olen palju Jumalat alt vedanud, kuid
võin öelda, et olen 50 aastat otsinud esiti Jumala riiki ja Tema õigsust ning Ta on alati andnud
mulle kõik, mida vajan. Sa ei pea asju taga ajama, pead vaid olema pühendunud Jumala
riigile. „Otsige esiti Jumala riiki...“ See puudutab jällegi prioriteete. See pole teisel ega
kolmandal kohal. Esimene eesmärk su elus on olla kasutatav Jumala riigi maa peale toomises.
Kui oled kooskõlas Jumala eesmärkidega, vastutab Jumal sinu eest. Ta ütleb: mina hoolitsen
sinu eest, mina avan uksed. Olen oma kogemusest õppinud, et kui olen millegi pärast surve all
ja palvetan selle pärast, siis ma väga harva saan selle. Sest see pole Jumala tahe. Enamus
olulisemaid asju mu elus on minu arust juhtunud juhuslikult. Mina ei plaaninud seda, Jumal
plaanis selle. Parem on lasta Jumalal planeerida, kui seda ise teha. Ma ei ütle, et peaksime ole
ükskõiksed või mitte palvetama. Seda kindlasti mitte. Kuid Jumala teed on kõrgemad kui
meie teed. Tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Kõrgeim, mida meie suudame enda
jaoks planeerida, on palju madalam kui see, mis Tema on plaaninud meie jaoks. Vaatame
nüüd üksikasjalikumalt, kuidas saad end kooskõlastada Jumala eesmärkidega. Annan teile
kolm järjestikust pühendumist, mis peate tegema. Nagu juba mainisin, pead olema
pühendunud Jumala riigile. Matteuse 6:33:“ Otsige esiti Jumala riiki ja tema õigsust.“
Matteuse 10:7-8, Jeesus saadab esimest korda 12 jüngrit välja, need on Tema juhtnöörid:“ Ja
minnes kuulutage:“ Taevariik on lähedal!“ See on evangeeliumi sõnum. Seda tänapäeval tihti
ei kuulutata. Olen seda mitmeid kordi täheldanud, aga minu teada ei pidanud jüngrid kunagi
tervendusteenistusi, ega teenistust neile, kes ootasid Vaimuga ristimist. Nad ütlesid lihtsalt:
taevariik on lähedal, võite liituda, kui soovite, kui täidate tingimused. Ma ei ütle, et oleks vale
haigete eest palvetada. Mul on olnud mitmeid tervendusteenistusi, kuid mõistsin, et see
polnud apostlite lähenemisviis. Nende viis oli: siin on üks kuningriik, kui täidad tingimused,
võid ühineda, kui ei täida tingimusi, jääd välja. Matteuse 24:14:“ Ja seda Kuningriigi
evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale...“ Mitte seda evangeeliumi, et saad patud andeks
või saad terveks või räägid võõraid keeli. See sõnum pole kunagi muutunud, see algas nii ja
ka lõpeb nii, see on Kuningriigi ja Kuninga sõnum. Tahan tuua näite selle kohta, ühe grupi
inimeste reaktsiooni läbi, kelle juurde apostlid tulid Tessaloonika linnas. Nagu ikka, kui
Paulus välja ilmus, toimus seal rahutus. Tal olid kas rahutused või ärkamine või mõlemad. Ma
arvan, et kõige hullem on, kui sind tähele ei panda. Paulus ja Siilas saabusid Tessaloonikasse
ja seal oli mäss. Inimesed tahtsid Pauluse kätte saada, kuid ta abilised olid juba õppinud ja
eemaldasid ta sealt. Apostlite teod 17:6:“ Aga kui neid (Paulust ja Siilast) ei leitud, siis nad
vedasid Jaasoni ja mõned vennad linna ülemate ette ning hüüdsid:“ Need, kes kogu maal
rahutusi tekitavad, need on ka siia tulnud.“ Küsin teilt: kas nad meie kohta ka nii ütleks?
Oleme kogu maa pahupidi pööranud (ing), oleme rahutusi tekitanud. Oleme vahel tõesti liiga
viisakad, liiga ettevaatlikud. Teeme, vaata, et pea kõike, et inimesi mitte ärritada, säilitame
hetkeolukorra, hoolimata sellest, et hetkeolukord on kuradi hetkeolukord. Siis ütleb see
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mees:“ Need, kes kogu maal rahutusi tekitavad, need on ka siia tulnud. Jaason (üks uus
usklik) on nad vastu võtnud; ja nad kõik rikuvad keisri korraldusi, öeldes ühe teise oleva
kuninga, kellegi Jeesuse.“ Siin ei räägitud midagi pattude andestusest või tervenemisest. Ta
ütles: need inimesed esindavad teist Kuningat. Miks? Sest nad kuulutasid Kuningriiki. See
ärritas kohalikke võimukandjaid: see on vastuolus keisri korraldustega. Kuulsin kord üht
venda, kes oli olnud usklik raudse eesriide taga, kui see veel alles oli. Ta ütles, et võid öelda
inimestele: Jeesus armastab sind ja mitte keegi ei saa vihaseks, kui aga ütled: Jeesus on
Kuningas, siis pannakse sind vangi. Me ei kuuluta tegelikult sõnumi täit olemust. Jumala
Kuningriik on tulemas. Võid sinna sisse tulla või võid välja jääda, kuid selle tulekut sa
peatada ei saa. See on võimas sõnum, see ei tee sind alati populaarseks. Kui nad seda sõnumit
kuulutasid, juhtus igasuguseid asju: haiged said terveks, deemonid aeti välja, võid kontrollida,
kuid neil polnud kunagi koosolekut spetsiaalselt selleks. Neil oli üks sõnum- Kuningriigi
evangeelium, hea uudis. Usun, et peame end sellega kooskõlastama. Oleme siin, et olla osa
tööjõust, mis toob sisse Jeesuse Kristuse Kuningriigi. Olen täiesti pessimistlik inimlike ja
humanistlike lahenduste suhtes maailma probleemidele. Ma ei usu, et inimene suudaks ise
oma probleemi lahendada. Ma ei usu, et sõja-, haiguse-, või vaesuseprobleemid lahendatakse
inimeste plaanide läbi. Usun, et teine Kuningriik on tulemas, see pole kaugel. Tuleb
Kuningas, kes valitseb õigsuses ja kus on õigsus, seal on rahu. Kui uurid Piibli õpetust rahust,
ei leia sa kuskilt tõotust rahu kohta lahus õigsusest. Sellepärast on kogu rahuprotsess LähisIdas farss. Sest nad püüavad luua rahu, kuid mitte õigsust. Piibel ütleb: õelatel ei ole rahu. See
on esimene asi, mida tegema pead, viima end kooskõlla Jumala eesmärgiga- kuulutama ja
aitama sisse tuua Jumala riiki. Teiseks, ja see on eelmisega väga tihedalt seotud, pead
pühendama end Jeesuse viimasele käsule, mille Ta andis kogudusele. See on Matteuse 28:19
alates. Astusin Briti armeesse, mitte oma tahtest, vaid kohustusest, 12. septembril 1940.
aastal. Mäletan seda kuupäeva, sest see oli mu ema sünnipäev. Esimene asi, mis seersant
ütles, üks asjadest oli: ära tee seda, mis ma teen, tee seda, mis ma ütlen ja tal oli ka põhjust
seda öelda. Jumala riigis ei saa me seda öelda. Peame ütlema: tee nii, nagu mina teen. Me ei
saa anda inimestele juhtnööre, mida me ise ei järgi. Nad õpetasid veel kaks asja: kui käsk on
antud, on see jõus, kuni keegi, kes on volitatud, selle tühistab. Teiseks: käskude
mitteteadmine pole vabanduseks nende mittetäitmisele. See käib ka Jumala armee kohta. Ma
naeratan, kui Jumala inimesed armeeks olemisest räägivad, sest nad on sellest nii kaugel. Kui
ma astusin Briti armeesse kuningas Georg VI ajal, ei saanud ma iial väikest tõendit:
garanteerin sulle, et sa ei hukku. Ükski sõdur pole iial sellistel tingimustel armeesse astunud.
Ühelgi sõduril pole õigust astuda Jeesuse armeesse, kui ta motiiv on enda elu hoida. Ära
räägi sõduriks olemisest, kui su motiiv on enda elu hoida. Loeme Jeesuse sõnu, Matteuse
28:18-20:“ Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.“ Tähtis on teada, kel on kõik
meelevald, mitte osa meelevalda, vaid kõik meelevald. See on kõik volitatud ühele isikule ja
Tema nimi on? Jeesus. Olles seda maininud ja selgitanud kogu meelavalla küsimuse, ütleb
Jeesus:“ Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu
nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga
päev teie juures ajastu lõpuni.“ Ta ütles: minge ja tehke jüngriteks kui palju rahvast? Kõik
rahvad. Oled sa kindel? Kas see on tehtud? Kindlasti mitte. 19 sajandit on möödunud ja me
pole endiselt veel lähedalgi. Tahan rõhutada, et Ta ei öelnud: tehke koguduse liikmeteks, vaid
tehke järgijateks. Üheks suuremaks probleemiks kirikus on liikmed, kes on liikmed, kuid
mitte järgijad. Sest nende elud on vastuolus sõnumiga. Kui sa pole varem Issanda jaoks ühtki
tööd alustanud, kuid soovid seda teha, siis alusta järgijatega, mitte liikmetega. Kui teed
järgijateks, siis varem või hiljem tulevad ka liikmed kaasa, kuid nad pole esmatähtsad. Usun,
et suurim probleem Ameerika koguduses on see, et oleme teinud liikmeteks neid, kes pole
järgijad. Öeldakse: selles ja selles koguduses on nii ja nii palju liikmeid. Imetore! Aga paljud
neist on järgijad? Järgija on see, kes allub korrale, kes on oma elu andnud. Jeesus ütleb: kes ei
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jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu järgija. See on raske, kuigi mõnel õnnestub.
Seda kästakse meil teha. Meie probleem on sõnakuulmatus. Me pole järginud väejuhi käske.
Siis öeldakse: ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Mõistke, et õigesti läbiviidud
veega ristimine tähendab pühenduda järgijaks olemisele. Kui inimesed pole nõus järgijateks
saama, alistuma korrale ja oma elud andma, siis ei peaks nad ristitud saama. Veega ristimine
on sama tähtis Uues Testamendis kui on seda Püha Vaimuga ristimine. See on üks otsustav
hetk. See on edasilükkamatu. Jeesus ütles: minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi
kõigele loodule, mitte vaid kõigile rahvastele, vaid igale elusolendile. See, kes usub ja keda
ristitakse, saab päästetud. Ja ma ei leia ühtki juhtumit Uues Testamendis nelipühapäevast
alates, et keegi oleks väitnud olevat päästetud ilma veega ristimata. Ütlen inimestele: kui
ütled, et oled uuesti sündinud ja usud Jeesusesse, kuid sind pole kunagi ristitud vette kastmise
läbi, siis ütlen, et võtad suure riski. Sest pole mingit garantiid Uuest Testamendis, et oled
päästetud. Ära ütle nii: kui tahad ristitud saada, siis ristimisteenistus on meil kahe nädala
pärast, pane nimi kirja. Uues Testamendis polnud neil selline hoiak. Kui Jumal külastas
vangivalvur Filippuse kodu ja Ta külastas seda päris võimsal viisil- maavärina läbi. Olen
kindel, et Ta sai vangivalvuri tähelepanu. Kui vangivalvur oma perega usklikuks said, ristiti
nad kõik samal öötunnil, nad ei oodanud hommikut. Veega ristimine on pakiline. Kui Filippus
kohtus tee peal Etioopia kojaülemaga, siis ta astus tema vankrisse. Piibel ütleb, et Filippus
kuulutas eunuhhile Kristust. Piibel ei räägi sel hetkel midagi ristimisest, kuid kui nad läksid
sealt edasi ja jõudsid ühe veekogu äärde, siis ütles eunuhh, näe siin on vesi, mis hoiab mind
tagasi saamast ristitud? Filippus ei öelnud, et sa pead kõigepealt pähe õppima 53 piiblisalmi ja
osalema piibliõppe kursusel ja kui sa kursuse läbid, siis ma võin sind ristida. Olin kunagi ühe
misjonigrupiga koos. Nad oli võrratu seltskond inimesi, kuid nad ei ristinud kedagi enne, kui
need soovijad olid ristimisklassis olnud vähemalt kuus nädalat. Tulemuseks oli see, et
misjonigrupp ristis haritud paganaid. Nad olid küll ristimisklassis, kuid nad polnud saanud
päästetud. Nad muutusid religioosseks. Nii et pidage meeles, et veega ristimine pole lihtsalt
üks samm, mida järgida, vaid see on osa sinu päästest. Nelipüha päeval küsisid uskmatud
Peetruselt, mida me peame tegema? Peetrus vastas: 1.parandage meelt ja 2. laske igaüks end
veega ristida- ja te saate Püha Vaimu anni. 3000 inimest ristiti samal päeval. Selleks on vaja
ränka tööd teha. Kui kõik apostlid neid inimesi ristisid, siis võttis see neil küll mitu tundi
aega. Aga ma ütlen teile, et see avaldas suurt mõju Jeruusalemma inimeste üle. Seda
tähendabki muutuda kristlaseks või Jeesuse järgijaks. Ma pean minema veest läbi. Ja
Matteuse 28:20 jätkab:“ ja õpetades neil pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!..“
Tõeline õpetusprotsess algab alles pärast ristimist, mitte enne seda. Siis kui inimene on end
pühendanud teenistusse, alles siis tuleb hakata teda õpetama ja koolitama. Kuid ära õpeta
pühendumata inimesi, sest see on aja raiskamine. Mina räägin omast kogemusest neid asju.
Ma olen näinud nende tegude tulemusi- nii üht kui teistpidi. Kogudus, kus mina käin, on meil
koguduses põhimõte, et kui sa tahad saada päästetud, pead parandama meelt, uskuma ja
saama ristitud. Ja meil on ka ristimisbassein, mis on igal pühapäeval kasutuses. Enamasti need
inimesed, kes said veega ristitud, said ka Püha Vaimuga ristitud. Enne kui kirikul tulid
paremad ajad, ristisime me inimesi ujula basseinis- see on hea viis. Meil oli üks paar, kes olid
täielikult paganad enne päästele tulemist. Ütlesime neile: te peate saama ristitud, tulge meile
külla. Ja see abielunaine tuli kootud bikiinis kohale. Ütlesin Jumalale: tänu, et meil on ka
inimesi, kes ei ole religioossed. Andsime talle vajaliku riietuse selga ja ta sai ristitud. Palju
aastaid hiljem olin ma Johannesburgis Lõuna-Aafrikas kõnelemas ühel koosolekul. Kui mind
seal siis tutvustati, Jeesusest nad midagi kuulda ei tahtnud, kuid inimesi huvitas, miks ma
usun prohveteeringuid Iisraeli kohta. Ja miks ma usun, et need täituvad. Püüdsin neile seda
teemat jagada. Korraga hakkasin kaks meest ruumi tagaotsas suitsetama, ma mõtlesin:
imeline, et inimesed siin pole üldse religioossed ja seepärast nad ka ei tea midagi sellest, et
kirikus ei suitsetata. Las ma räägin, mis juhtus koosoleku lõpus. Selle koosoleku juht oli sabra
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ehk juut, kes oli sündinud Iisraelis, kuid oli rännanud Johannesburgi, et juhtida seal ühte juudi
organisatsiooni. Temal ei olnud mingisugust religioosset sõnavara. Kuid ta ütles koosoleku
lõpus, et sel ajal, kui doktor Prince rääkis, siis mul oli selline soe ja lohutav tunne. Millest ta
rääkis? Lohutajast ehk Pühast Vaimust. Milline au on rääkida inimestega, kes ei oska usulist
sõnavara või religioosset keelt. Ma soovin, et minuga juhtuks see tihti. Kahjuks ma kohtun
vähe inimestega, kellel pole usulist eelarvamust. Ma tean, et see on Jumala plaan mu elu
suhtes, kuid mäletan ka briti armee päevi, kus kõik inimesed olid juba mingi usulise
eelarvamusega. Lähme aga edasi. Lõpuks jõudsin oma sõjaväeteenistusega Sudaani ühte
väikesesse külasse nimega Jibeit, mis oli Punase mere mägedes. Olin sel ajal juba kapral ja
kõrgemat auastet ma ei saanud. Mu naine, kes töötas merejalaväes ning temast sai seersantnii et tema läks minust auastme poolest kõrgemale. Vastutasin kohaliku tööjõu ehk teisisõnu
sudaanlaste eest. Seal oli üks mees, kes vastutas kogu tööjõu eest. Minu ülesanne oli teha
kindlaks, et see mees pani töömehed õiget tööd tegema. Tema oli ainuke inimene, kes oskas
inglise keelt ja selle keele oli ta briti armees õppinud, nii et päris Piibli keel see paraku ei
olnud. Aga ta oli väga intelligentne inimene. Mõni aeg me kohtusime regulaarselt, et arutada
tööasju, kuid ühel hetkel sain ma teada, et tema uskus Kuradisse. Ütlesin talle, et ka mina
usun Kuradisse. Ja see oli kokkupuutepunktiks meie vahel. Ühel päeval tuli ta kontorisse ja
kuna ta hilines, siis ta vabandas ja ütles, et on haige ja pidi minema arsti juurde. Ja mina
polnud kunagi kellegi pärast palunud. Ütlesin talle:“Kas tahad, ma palvetan su eest?“ Ta ütles
jah ja see hirmutas mind. Ma ütlesin, et ma palvetan Jeesuse nimel. Ta ütles, et see sobib talle.
Ta oli moslem ja ma kohtlesin teda nagu pommi, mida püüdsin kahjutuks teha. Panin talle
käed peale ja palvetasin ta eest. Nädal aega hiljem, kui teda nägin, ütles ta, et on täiesti
terveks saanud. Kuna olin võitnud ta tähelepanu, hakkasin talle rääkima Jeesusest ja Piiblist.
Siis juhtus veel midagi. Olin oma toas, kui mind hammustas Sudaani putukas ja ma ütlen
teile, et see oli kõige valusam asi, mida ma elus olen kogenud. Hüppasin voodist välja ja mul
tuli meelde, et Jeesus ütles, et ma olen andnud teile meelevalla üle madude, skorpionide ja
kogu vaenlase väe. Putukas peaks kah siia nimekirja kuuluma. Hakkasin siis oma valusa
jalaga Jumalat kiitma ja palvetama ja mu jalg ei paistetanudki üles. järgmisel hommikul nägin
oma sõpra Alid. Ütlesin, et teatud herilane oli mind hammustanud. Ta ehmatas ära ja küsis,
kuhu see herilane sind nõelas. Ja siis ma näitasin oma jalga ja ütlesin, et sinna. Ta viis mind
maja välisukse juurde ja näitas mulle ühte lonkavat ühe jalaga meest ja ütles, et ka teda oli
sama herilane nõelanud. Ta küsis, et miks siis sina oma jalast ilma ei jäänud. Vastasin, et ma
palvetasin Jeesuse nimel. Sel hetkel oli mul Ali tähelepanu. Lugesin talle oma Piiblit ja
tõlkisin seda sõjaväe inglise keelde ja see on omajagu ülesanne ja siis ta ütles, et ma tahan
sind õpetada kaamliga sõitma. Selleks ajaks olime head sõbrad. Ja mina olin nõus. Avastasin
kaamlite kohta seda, et nad pole kunagi tasased. Üks osa ikka üleval ja teine all. Aga ma
õppisin kaamli seljas ratsutamise ära. Kui nüüd mõni teist on Egiptuse reisil ratsutanud kaamli
seljas, siis pole see üldse see. Otsustasime siis minna kaamelitega väikesele piknikule. Mina
ostsin poest natuke süüa ja siis me ratsutasime teatud maa ja siis istusime ühe mäe jalamile
maha. Mäe külje pealt voolas vesi. Ali ütles, et meie kohalikud joome seda vett, aga teie
valged ei joo. Mina ütlesin, et olen valmis vett jooma. Kuidas nii, küsis ta. Vastasin, et meil
pole muud vett ja Piibel ütleb, et Jeesuse nimel ei kahjusta mind ükski asi. Jõin ja mul polnud
probleeme. Lugesin talle sealsamas Joh 3 esimesi salme uuestisünni kohta. See vapustas teda
ja ta küsis:“Mida tähendab uuesti sündida?“ Jumal annab sulle uue südame, vastasin ma. Ta
purskas naerma ja ütles, et see on naeruväärne ja võimatu. Aga kuna ta oli samal ajal ka väga
avatud olemisega, siis küsisin:“ Kas tahaksid uuesti sündida?“ Jah, ütles ta. Mina ei teadnud,
mida teha, kuna ma polnud käinud üheski piiblikoolis või seminaris ja siis ma ütlesin talle, et
lähme mõlemad oma koju ja õhtul kell 6 kui päike loojub, palveta sina oma toas, et saaksid
uuesti sündida ja mina palvetan oma toas samal ajal, et saaksid päästetud. Saime kokku
järgmine hommik kell 10 ja küsisin tema käest:“Kas eile kell 6 palvetasid?“- „Palvetasin“222

„Kas sa said selle?“- „Ei saanud.“ Mina olin rõõmus, et ta üleüldse uskus, et midagi võib
juhtuda. Ja Püha Vaim sosistas mulle:“Ta on moslem.“ Ma küsisin:“ Kas sa palvetasid
Jeesuse nimel?“- „Ei palvetanud.“ Ütlesin talle:“Sa ei saa uuesti sündida ilma Jeesuse nimes
palvetamata. Kas sa oled nõus Tema nimel palvetama?“- „Jah“. Ütlesin:“ Palvetame mõlemad
jälle täna õhtul kell 6 oma tubades nagu eile.“ Kui ma järgmine hommik Alid nägin ja talle
silma vaatasin, siis ütlesin:“ Sa said selle?“- „Sain küll! Ütles Ali ja sel nädalal said kõik meie
töökaaslased teada, et midagi oli Aliga juhtunud ja mu inglastest kolleegid tulid küsima, mis
juhtus. Vastasin:“ Ta on päästetud.“- „Mis see on?“- „Las ma räägin teile.“ Ma alustasin
piibliringi koos oma kolme sõduriga ja enne kui olime oma kursuse lõpetanud, said kaks neist
päästetud, sest nad nägid, et midagi oli juhtunud ühe moslemiga. Lõpuks ristisin nad haigla
ujulas. Ma tegin nendega kogu töö ära nii, nagu ma ise asjast olin aru saanud. Meie ümber on
inimesi, kes kõik väga tahaksid kohtuda Jumalaga. Lihtsalt otsusta, et sina kannad Jumala
Kuningriiki endaga igale poole, kuhu sa lähed. Ära ole häbelik ja ära häbene. Minu naine pole
üldse häbelik, vaid räägib paljudele Jeesusest ja tal on selline armas naeratus näol. Inimesed
on alati valmis kuulama. See oli jutt evangeeliumi viimisest kõigile rahvastele. Loeme
Ilmutuse raamatust ptk 7:9-10. See on osa Johannese ilmutusest, mis talle taevases nägemuses
anti:“ Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud lugeda, kõigist
paganahõimudest ja suguharudest ja rahvaist ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged
rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega: Pääste on meie Jumalal, kes istub
Troonil ja Tallel!“ Ma rõhutan siin olevat kirjeldust, et need inimesed olid igast rahvast ning
suguharust ja keelest, kes seal Jumalat kiitsid. Maailma ajastu ei lõpe ennem ära, kui igast
rahvusest ja keelest on olemas taevas vähemalt üks esindaja, kes on vastu võtnud Kristuse
kalli ohvri, kes kiidab Issandat Jeesust. Meie ülesanne pole lõpetatud enne, kui me jõuame iga
keele, rahvuse ja hõimuni maailmas. Mille nimel sa täna elad? Läheme kolmanda punkti
juurde, mida Jumal ootab. Number 1 oli, et Tema kuningriik tuleks maa peale. Number 2, et
evangeelium leviks kõikidele rahvastele. Number 3, Jumala kuningriigi jaoks inimeste
treenimine. Tiituse 2:11-15:“ Jumala arm on ilmunud päästena kõigile inimestele ja kasvatab
meid, et me öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal
mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja
meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.“ Ta on loovutanud iseenda meie eest, et meid
lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks innukaks headele tegudele.
Seda Jumal ootabki- Oma erilist rahvast? Sa võib-olla imestad, miks Jumal talub viletsust,
kurjust, kannatust, vaesust ja kõike jubedat, mis siin maailmas esineb. Jumal võib ühe sõnaga
teha sellele lõpu. Aga Ta ei tee seda nii kaua kuni Ta leiab endale rahva. Jeesus tahab endale
Pruuti, kes jagaks Temaga taevatrooni. See on Jumala põhiline eesmärk. Rahvas, kes tuleb
igast rahvusest, keelest ja hõimust, see on püha rahvas. 1 Joh 3:1-3:“ Vaadake, kui suure
armastuse Isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi! Maailm
ei tunne meid, sest maailm ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole
saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me
oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Igaüks, kellel on selline lootus
tema peale, puhastab ennast just nagu tema on puhas.“ Nende inimeste tunnuseks, kes tõesti
ootavad Jeesuse ilmutust, on see, et nad puhastavad endid. Kui puhtaks? Just nagu Tema on
puhas. Jumalal on ainult üks puhtuse standard ja see on Jeesus Kristus. Sa võib-olla ütled, et
ma ootan küll Jeesus Kristuse tulemist, kuid kui sa end ei puhasta, siis sa päriselt Teda ei oota,
sest sisemine puhastumine on tõendiks iga ausa ja jumalakartliku inimese elus, kes tõeliselt
ootab Jumalat. Igaüks, kellel on see lootus, puhastab end just nagu Tema on püha. Kuid
kuidas me end puhastame? Peetrus räägib meile, kuidas. Loeme 1 Pe 1:22:“ Et te olete
kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuses, siis armastage raugematult
üksteist puhtast südamest!“ Kuidas me siis puhastame endid? See pole mingisugune müstiline
tegevus, vaid lihtne tõe järgimine. Mis tõe? Jumala Sõna tõe järgimine. See ongi see, mis
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meid puhastab, Jumala Sõna täitmine. Mis on puhastuse eesmärgiks? Siiras vennaarmastus.
Usu mind, vendi pole mitte alati kerge armastada. Selle peale tahaks öelda, et Jumal on
loonud endale veidraid lapsi ja mina olen üks nendest. Aga sellegipoolest on siiras armastus
puhtuse märgiks kristlases. See ongi see, mis meid Issanda tulekuks tegelikult valmistab.
Lõpetuseks loen ühe kirjakoha, mis minu meelest hästi haakub meie tänasesse teemasse. Need
on sõnad, mis on minu elus muutunud hiljuti ääretult reaalseks 2 Tim 2:10:“ Seetõttu ma talun
kõike äravalitute pärast, et ka nemad saaksid pääste Kristuses Jeesuses igavese kirkusega.“
Ma usun, et just see on meie motivatsiooniks surveolukordades, pingetes, katsumustes,
tagakiusus. Mis iganes on olukord, sul peab olema visioon. Mul on visioon. Ma kannatan ära
mis iganes asjad Jumala äravalitute pärast, et ka nemad võiksid pärida Kristuses oleva pääste
ja igavese elu.
Kohtumine Jumala kohtumõistmisega.
Reisides erinevates maades ja liikudes erinevates ringkondades kuulen ma harva midagi
Jumala kohtu kohta räägitavat. Kuid kui loen Uut Testamenti, on seal kohtu kohta palju kirjas.
Jeesus rääkis arvatavasti kõige rohkem Jumala kohtust. Kui me jätame kohtumõistmise välja
oma jumalapildist, siis meie vaimne pilt on ebatasakaalus ja meie sõnum ebaterviklik. Miks
suri Jeesus Kristus ristil? Selleks et päästa meid Jumala kohtust. Et päästa meid põrgust.
Tänapäeval räägitakse vähe põrgust. Aga põrgu on tänapäeval sama reaalne kui 100 aastat
tagasi. Ja ma olen kindel, et ilma Jumala armuta piinleksin ma juba praegu igavestes
põrgupiinades. Ma piinleksin õiglaselt, saades karistuse paljudele pattudele, mida olen teinud.
Loeme Ilmutuse 1:12-18. Ilmutuse raamat on ilmutus Jeesusest. Ärme kunagi unusta seda.
See pole ilmutus antikristusest. See on kõige terviklikum ilmutus Jeesusest. Ilmutuse raamatus
on vähemalt 21 erinevat nimetust Jeesusele. Ja seda on palju rohkem kui üheski teises Piibli
raamatus. Siin on üks ilmutus:“ Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga.
Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambijalga ning lambijalgade keskel
kedagi, kes oli Inimese Poja sarnane ja kellel üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. Aga
tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek,
ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli
otsekui suurte vete kohin. Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe
kaheterane mõõk ning tema palged olid otsekui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda
nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja
ütles:“ Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimane ja Elav. Ma olin surnud ning ennäe, ma elan
igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.“ Ma olen selle
kirjakoha peale viimasel ajal palju mõelnud. Kõigi apostlite hulgast oli Johannes Jeesusele
kõige lähedasem. Tema toetus Jeesuse peale Pühal Õhtusöömaajal ning peale oma
ülestõusmist ilmus Jeesus Johannesele Galilea järve lähedal ning pakkus jüngritele seal
hommikueinet. Johannes oli Jeesusele väga lähedal. Ja siiski siin taevases nägemuses langeb
Johannes Jeesust nähes ehmunult maha nagu surnu. Mis oli teistmoodi? Mis juhtus? Ma
selgitan seda teile oma vaatenurgast. Mina usun, et äsja loetud kirjakohas ilmutab Jeesus end
kohtumõistjana. See on üks võimsamaid ilmutusi, mida inimene võib üldse kogeda. Sa ei
mõista ei Jumala päästeplaani, ei Uut Testamenti ega kristlikku elu, kui sa ei mõista, et Jeesus
Kristus on ka kohtunik. Jumal Isa on kõik pannud Tema jalge alla nii taevas kui ka maa peal.
Me peaksime Jeesust austama samamoodi nagu Jumal Isa. See teema on tänapäeva
karismaatilisest koguduse liikumisest peaaegu kadunud. Kuidagi oleme unustanud, et Jeesus
on kohtunik ning me peame Teda kohtama, kas siis päästeks või kohtumõistmiseks.
Kolmandat varianti pole olemas. Isegi kui oleme usklikud ja tunneme Jeesust kui oma
Päästjat, peame me Jeesusega taevas kohtuma kui kohtunikuga. On olemas selline paik nagu
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Kristuse kohtumõistmise troon, mille ette igaüks meist peab ühel päeval astuma. Vaatame,
mida Paulus selle kohta ütleb 2 Ko 5:10:“ Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse
kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mis ta ihus olles on teinud, olgu head või halba.“ Siin
tuleb esile üks sõna ja see on „saama avalikuks“. See tähendab, et me kõik peame
manifesteeruma Kristuse trooni ees. Saladusi ei ole, kõik tuleb välja ja miski ei jää peitu. Ma
saame täielikult avalikuks. Vahest räägin inimestele, kellel on oma pattude tunnistamisega
probleeme, et parem on praegu oma vigu tunnistada kui kohtupäeval Kristuse trooni ja kogu
universumi ees. Meid kristlasi aga ei mõisteta hukka sel päeval. „Nüüd ei ole siis mingisugust
hukkamõistu neile, kes on Kristuses.“ (Ro 8:1). Kuid meie kohtuotsus saab oleme meie elatud
elu ja see, kuidas oleme Kristust lihas olles teeninud. „Et igaüks saaks kätte, mis ta ihus olles
on teinud.“ Mida iganes sa teed, vastutad sa oma tegude eest Jeesusele. „Mis ta ihus olles on
teinud, olgu head või halba.“ Pane tähele, et vahepealset kategooriat siin pole. On hea ja on
halb. Sa ei saa olla neutraalne terve elu. Sa pead kas liikuma ühele poole või teisele poole.
Meie teod jaotuvad kahte kategooriasse: halvad ja head teod. Midagi vahepealset ei eksisteeri.
Kõik, mis pole hea, on halb ning meie peame Jeesusele oma tegudest vastust andma. Ja Piibel
ütleb ka, et meid ei mõisteta hukka, kuid meie elu üle mõistetakse kohut ja meie igavese elu
üle mõistetakse Kristuse aujärje ees kohut. On olemas mitmeid kohtumõistmise liike. Kuid
see sõna, millest Piibel siin räägib, on kreeka keeles „bima“ ja seda sõna kasutati Rooma
riigis, kui valitseja istus oma aujärjel ning mõistis kohut. Kui Pilaatus mõistis kohut Jeesuse
üle, istus ta oma bima’l. Siis on olemas ka suur valge troon, kuhu kogunevad selle ajastu
lõpus kõik. Ja siis on ka see kohtumõistmine, mil Jeesus istub oma autroonile ja kõik maailma
rahvad kogunevad Ta ümber kohtuks. Erinevad kohtujärjed või troonid tähistavad erinevat
liiki kohtumõistmist. Kuid meie ootame nende kohut, kes on Jeesuses Kristuses. Ma ei
öelnud, et kõik kristlased, vaid need, kes on Kristuses! Apostel Peetrus on välja toonud ühe
väga olulise punkti oma kirjas 1 Peetruse 4:17-19:“ Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata
Jumal kojast; aga kui esmalt meist, siis missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda
Jumala evangeeliumi? Ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub jumalakartmatu ja
patune?“ Kust siis algab kohtumõistmine? Jumala kojast. Pidage seda meeles. Meie oleme
esimesed, kelle üle kohut mõistetakse. Miks? Sest meil on suurim vastutus, meil on vastused.
Meie oleme saanud Jumala armu maitsta. Meie esindame Jumalat Maal ja meie peale vaatab
Jumal kui maailma esindajate peale. See on väga suur vastutus, sellega kaasneb aruandmise
kohustus. Toon kaks näidet Vanast Testamendist selle kohta, et kohus algab Jumala kojast.
Need näited on väga tõsised ja pühad näited. Hesekiel 9:1-11. Siin on tegevus läbi mängitud,
kuid printsiibid on igavesed:“Siis ta hüüdis mu kuuldes valju häälega:“Tulge siia, linna
nuhtlejad, ja igaühel olgu käes hävitusriist! Ja vaata, kuus meest tuli ülavärava poolt, mis on
põhja poole, ja igaühel oli käes oma purustusriist; aga nende seas oli mees, linased riided
seljas ja kirjutustarbed puusal; ja nad tulid ning asusid vaskaltari kõrvale. Ja Iisraeli Jumala
auhiilgus tõusis keerubi pealt, mille peal ta oli, koja lävele ja hüüdis linaste riietega meest,
kellel olid kirjutustarbed puusal. Ja Issand ütles temale:“Mine läbi linna, läbi Jeruusalemma,
ja tee märk nende laubale, kes ohkavad ja ägavad jäleduste pärast, mida selles linnas
tehakse!“ Samas ka väga kurvad ja ahastuses Jumala rahva pattude üle. Jumal käskis ära
märgistada kõik inimesed, kes hoiavad Tema poole ja on kurvad Jumala rahva pattude pärast.
„Ja neile teistele ütles ta minu kuuldes:“ Minge tema järel läbi linna ja lööge! Teie silm ärgu
kurvastagu ja ärge andke armu! Tapke sootuks vanad, noored mehed ja neitsid, lapsed ja
naised, aga ärge puudutage ühtegi, kellel on märk küljes! Ja alustage minu pühamust!“ Kust
kohus algas? Jumala pühamust. „Ja nad alustasid meestest, vanemaist, kes olid koja ees.“
Mitte ainult pühamust ei alanud kohus, vaid vaimulikest juhtidest! „Ja ta ütles
neile:“Rüvetage koda ja täitke õued mahalöödutega! Minge! Ja nad läksid välja ja alustasid
linnas tapatööd. Aga kui nad olid maha löömas ja mina olin üksi jäänud (see on siis prohvet
Hesekiel, kellest on jutt), siis ma langesin silmili maha ning ütlesin:“ Oh Issand Jumal! Kas sa
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tahad hävitada kogu Iisraeli jäägi, et sa valad oma tulise viha Jeruusalemma peale?“ Siis ta
ütles mulle:“ Iisraeli ja Juuda soo süü on väga suur; maa on täis veresüüd ja linn on täis
õiguseväänamist, nad ütlevad: Issand on maa maha jätnud, Issand ei näe! Sellepärast minugi
silm ei kurvasta ja ma ei anna armu. Ma panen nende eluviisid neile pea peale.“ Ja vaata,
linaste riietega mees, kellel olid kirjutustarbed puusal, tõi sõna, öeldes:“Ma tegin, nagu sa
mind käskisid.“ Siin on väga elav pilt Jumala kohtust. See algab Jumala kojast. Vaimulikest
juhtidest ning see on surmakohus, täieliku hävituse kohus. Kuid enne seda, kui kohus tuleb
üle maa, saadab Jumal kirjutustarvetega mehe, et ta märgistaks ära igaühe, kes tõsiselt leinab
ja kurvastab Jumala rahva olukorra üle. Nemad üksinda päästeti. Suur kohus langes nii
väikeste kui suurte, meeste ja naiste peale, mitte keegi ei jäänud välja. See on pilt, mida
Piiblist näeme ja need põhimõtted on igavesed. Nüüd ma tahan minna Hesekieli 22:23:“ Ja
mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:“ Inimesepoeg, ütle temale: Sina oled maa, mida ei puhastata
ega niisutata sajatuse päeval.“ On vaid üks vihm, mis puhastab patuse maa ja see on Püha
Vaimu vihm. Kui see vihm ei lange, siis maa ei puhastu. Loeme edasi salmist 24. Pange
tähele, mis järjekorras nimetatakse siin inimgruppe. Inglise keeles algavad kõik need
nimetused p-tähega: prohvetid, preestrid, printsid ja lihtinimesed. Alatakse prohvetitest, siis
jätkab preestritega, siis printside ehk sekulaarsete valitsejatega ja lõpuks alles tavainimestest.
Kellele on palju antud, sellelt nõutakse palju. Salm 25 jätkab:“ Sinu prohvetite vandenõu on
keset maad nagu möirgav lõvi, kes murrab saaki: nad neelavad hingi, võtavad varandusi ja
kalleid asju ning teevad paljud naised leskedeks su maal.“ Pange tähele, et siin on inimeste
põhiliseks motiiviks saamahimu. Mulle avaldab muljet Pauluse lause:“ Rahaarmastus on
kõige kurja juur.“ Lõpetasin just ühe kirjatöö, mille pealkirjaks on „Bileami eksimus“. Mind
väga huvitas, mis oli Bileami motiiviks eksida Jumala ilmse tahte vastu ja veel olles ise samal
ajal Jumala prohvetiks. Lõpus sai Bileam tunda Jumala kohtumõistmist. Uus Testament
mainib Bileami kolm korda ja kinnitab, et just rahaarmastus hukutas ta. Paulus ütleb, et
rahaarmastus on nagu pistoda, millega inimesed endid torkavad ja valmistavad endale palju
valu. Kas võime öelda, et karismaatiline liikumine on rahaarmastusest vaba? Kas me mitte ei
peaks ütlema, et kõige salakavalamad inimesed meie keskel, et nende motiiviks on
rahaarmastus? Otsustage ise. Kuid minu meelest on asi päris selge. Õed ja vennad, me peame
olema Jumalas ja rahaarmastuse vastu. Igaüks meist ja samuti pastor! Sest rahaarmastuse seest
tuleb välja igat tüüpi kurjust. Siin näeme, et need prohvetid olid rahaarmastusest
korrumpeerunud. Kui keegi siin maailmas peab end prohvetiks, ent ei kuuluta
meeleparandust, siis sean tema väite kahtluse alla. Mina ei usu ühtegi prohvetit, kes lihtsalt
kõditab inimeste kõrvu, räägib neile põnevaid asju neist endist ja lubab neile igasugust
tulevikuõnnistust. Prohvet on kõigepealt Jumala saadik ja esindaja, see, kes avalikustab
Jumala nõu või sõnumi. Prohvet Jeremija ajal, kui Juuda elas patus, oli vaid üks prohvet.
Prohvet Jeremija. Oli ka palju teisi prohveteid, kes ennustasid igasugu imelisi asju. Näiteks, et
Jumala templi aarded, mida Nebukadnetsar ära viis, tuuakse tagasi kahe aasta pärast. Asja
traagika seisnes selles, et valeprohvetite valekõned takistasid Jumala rahvast Jeremijat
kuulamast. Näen midagi sarnast tänapäeva karismaatilises koguduse liikumises. Paljud
inimesed lubavad rahu neile, kes EI ELA Jumalas. Nendele, kes rikuvad Jumala rahu või
Jumala printsiipe. Piibel ütleb:“ Õelal pole rahu.“ See, kes õelale rahu lubab, on ise õel. Ta on
valeprohvet. See pole ainult minevikuprobleem, vaid meil esineb seda ka tänapäeval
koguduses sama palju kui seda oli Jeruusalemmas Jeremija ajastul. Loeme edasi salmist 26:“
Su preestrid tarvitasid vägivalda mu Seaduse kallal ja teotavad mu pühi asju; nad ei tee vahet
püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet; nad peidavad oma silmad mu
hingamispäevade eest ja ma olen teotatud nende keskel.“ Mis on suur väljakutse? Pole
äratundmist sellest, mis on näiliselt püha ja mis on tegelikult püha. Kui koguduse juhid,
nõukogud ja juhatused määravad ametisse homoseksuaale, siis nad teevad täpselt seda, millest
Hesekileli raamat kirjutab. Kõik see ei ole mitte aegunud mõte, vaid see on äärmiselt
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aktuaalne. Hesekieli raamat on täpselt suunatud Jumala kogudusele ja maailmale. Siin ta
loetleb printse- need on sekulaarsed juhid, presidendid, peaministrid, valitsejad. Loeme edasi
salmist 27:“ Su peamehed su maal on nagu saaki murdvad hundid: valavad verd, hävitavad
hingi, et saada suurt kasu.“ Ma pole eriti kursis Ameerika poliitikaga kuna mind poliitika ei
huvita. Kuid lugesin kusagilt, et president Bill Clinton nimetab end baptistiks ja kannab
endaga Piiblit kaasas. Ma tahaks küsida, et kõigi nende aastate jooksul, kui Clinton käis
koguduses, kas ta kuulis kantslist selget hukkamõistu homoseksualismile? Vist mitte. Kes
kukkusid läbi? Preestrid. Kas Clinton kuulis Piiblil põhinevat Jumala tahet Iisraeli kohta? Ma
arvaks, et mitte. Kes on peamiselt selle eest vastutavad? Mitte president Clinton, vaid
Kogudus. Kui Clinton oleks kuulnud tõde ja selle vastu pöördunud, siis oleks tema vastutav
olukorra eest, kuid kui ta kuulas kirikujuhte, kes ei suutnud teha selgelt vahet püha ja ebapüha
vahel, siis on kirikujuhid süüdi ja Jumal loeb neid vastutavateks. Ja nüüd liigume edasi
prohvetite ja tavainimeste juurde. Salm 28:“ Su prohvetid võõpavad neile kõik lubjaga üle,
nähes tühje nägemusi ja ennustades sulle valet, öeldes: Nõnda ütleb Issand Jumal, kuigi
Issand ei ole rääkinud.“ Mida see lubjaga võõpamine tähendab? Hesekiel kirjutab teises
kohas, et müüri lubjati, ent ei krohvitud korralikult ning vihma tulles see müür varises. Täna
on koguduses palju krohvimata seinu ja ma ei ütle seda selleks, et kogudust rünnata, vaid ma
nendin fakti, mida ma oma silmaga näen. Koguduses on palju jutlustamist, mis ei tegele patu
probleemistikuga. Mis juhtus patuga? Mitte midagi, see on sama hävitav ja surmav täna kui
eile või millal iganes. Sa võid sellele selja keerata, kuid see pussitab sind selga. Loeme
salmist 29:“ Maa rahvas vägivallatseb ja toimetab röövimist.“ Kas see on Ameerika suhtes
tõsi? „Nad rõhuvad viletsat ja vaest, teevad võõrale õigusevastaselt liiga.“ Hesekieli 16 on
Iisraeli ja Jeruusalemma hukkamõist, milles neid võrreldakse linnade Soodoma ja Gomorraga.
Hesekieli 16:49 loetleb Jumal Soodoma patte ja on väga huvitav, et Ta ei maini
homoseksuaalsust otseselt, kuid Ta nimetab sotsiaalseid ja vaimulikke tingimusi, mis viitavad
sirgjooneliselt homoseksuaalsuseni. Hesekieli 16:49:“ Vaata, su õe Soodoma süü oli see:
temal ja ta tütreil oli uhkus, leivaküllus ja muretu rahu, aga viletsa ja vaese kätt ta ei
kinnitanud.“ Kui palju räägib see salm tänapäeva ameeriklasest? Uhkus, leivaküllus,
ebajumalate rohkus ning täielik vaeste ignoreerimine. Need on tingimused, mis kutsuvad esile
homoseksuaalsust. Seetõttu ei saa kõrval seistes öelda, et me ei vastuta selle eest. Kui me
hellitasime, talusime ja nautisime neid omadusi, mida Hesekiel siin kirjakohas nimetas, siis
me just olemegi vastutavad selle ees, milliseid vilju need jooned esile toovad. Ma ei ole siia
tulnud teile negatiivset sõnumit jagama. Kuu aega tagasi, kui olime Oaklandis Uus-Meremaal,
kui Jumal mind öösel kella kahe paiku üles äratas, tavaliselt saan Jumalalt Sõna just siis kella
2 paiku öösel. See sõna oli nii tõsine, et ma tegin midagi, mida ma öösiti harva teen. Ma tulin
voodist välja, põlvitasin oma voodi kõrval ja palvetasin. Jumal tegeles ka minu endaga sel ööl,
kuid Ta ütles mulle:“ Kas sa tahad minult Jeesuselt paluda, et ma annaksin sulle oma südame
Ameerika jaoks?“ Vastasin:“ Jumal, mida sa küsid?“ Ma ei suuda iial lõpuni mõista Sinu
kurbust ja tunnete sügavust Ameerika suhtes ja Sa palud, et mina saaksin endale Sinu
südame? Ja siis tuli mulle selgesti südamesse üks sõna, mis minu meelest vastab Jumala
mõtetele Ameerika suhtes ja see sõna oli pettumus. Jeesus on Ameerika jaoks teinud rohkem
kui võibolla ühegi teise maa jaoks maailma riikide ajaloos. Nii vaimses kui materiaalses
mõttes. Ja mis on Ameerika vastus? Pettumus on vist küll kõige pehmem väljend
kirjeldamaks Jeesuse reaktsiooni Ameerika rahva elule. Jumal siis sel ööl Uus-Meremaal
küsis, kas olen valmis paluma Jumalalt Tema südant Ameerika jaoks? See oli ääretult reaalne
dialoog. Ja ma ütlesin mõne aja pärast:“ Issand, Ameerika rahvas on olnud lahke mu vastu,
nad on mind austanud ja toetanud ja aidanud üles töötada minu vaimulikku teenistust, kuidas
ma võiksin mitte küsida endale Sinu südant selle maa jaoks? Ja lõpuks ma veidi vastuoluliselt
ütlesin Jumalale:“ Olgu Issand, anna mulle oma süda Ameerika jaoks.“ Ja natuke aega hiljem
palvetasime koos oma abikaasa Rutiga, öeldes:“ Jumal, anna meile oma süda Ameerika
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jaoks!“ Ja ma tahan teile öelda, et Jumala süda Ameerika jaoks on üks murtud ja äärmiselt
kurvastunud süda. „Mida enamat oleksingi võinud teha selle rahva jaoks?“ ütles Jumal. „Ja
nähes kõike seda, mida nad on vastutasuks mulle teinud.“ Jumalal on palju oma pühasid
inimesi Ameerikas, paljusid. Kuid Jumala vastus neile Hesekieli kaudu on:“ Ja vaata, ma
otsisin, kas oleks kedagi, kes seisaks müüripraos selle maa pattude pärast, kasvõi üks mees,
kuid ma ei leidnud kedagi.“ Isegi mitte ühte meest, et rahvast säästa. Salm on üks
traagilisemaid Piiblis. „Seetõttu ma valan välja oma meelepaha selle rahva vastu ja oma tulise
viha, ja panen nende endi eluviisid neile pea peale.“ Kui Jumal oleks leidnud ühe inimese, kes
oleks olnud patuta, poleks sellele maale tulnud hävitust. Kuidas on lood sinuga? Kas Jumal
võib leida selle kellegi? Kas Jumal võib oma kogudusele öelda:“ Kas sa seisad selle maa
pärast müüripraos, et ma ei peaks välja valama oma viimseidki vihaleeke ja hävitama seda
maad?“ Ma küsin täna selle küsimuse SINULT. Olen kuulnud räägitavat, et Ameerikas on 30
miljonit kristlast. Kuid siis ma küsin, et kus nad on, kes nad on ja mida nad teevad, et see
rahvus taandareneb järk-järgult kogu aeg? Ainus vastus on see: kui nad tõesti on kristlased, on
nad sool, mis on kaotanud soolasuse. Mida ütles Jeesus tuima soola kohta? Ta ütles, et see ei
kõlba enam mitte millekski. See on päris rängalt öeldud. Kuid Jeesus ütleb ka veel, et see sool
visatakse välja inimeste jalgade tallata. Ma ütlen sulle, et kui USA kogudus ei muutu, siis ta
saab inimeste jalge alla tallatud. Ja juba praegu on üksjagu inimesi, kes tahavad kogudust
enda jalge alla tallata. Täna on inimestel Ameerikas üks erakordne viha Jeesuse ja koguduse
vastu. Loeme 1 Kor 11:27:“ Niisiis, kes iial seda leiba sööb või Issanda karikast joob vääritul
viisil, on süüdi Issanda ihu ja vere vastu.“ Salm 28:“ Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis
söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele
nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. Seepärast on teie seas palju nõrku ja põduraid ning
paljud on surnud.“ Kes need teie ja paljud on? Paljud kristlased. Olen käinud paljudel
tervenemiskoosolekutel, kuid ma vist pole kunagi kuulnud kedagi seda salmi kristlaste
haiguste põhjenduseks toovat. Nad on Issanda lauast ebasündsal viisil osa võtnud. Kui ükski
kogudus oli karismaatiline, siis oli seda Korintose kogudus. Paulus ütles, et just sellel
põhjusel on teist paljud nõrgad, haiged ja paljud on koguni ära surnud. Kui sina otsid täna
hommikul tervenemist, siis kontrolli järgi, kas sa mitte samadel põhjustel ei kannata. Mis on
siinkohal abinõuks? 1 Ko 11:31-32:“ Kui me aga iseenda üle õigesti otsustame, siis ei
mõisteta meid hukka; kui meie eneste üle mõistame kohut, siis Issand kasvatab meid, et meid
koos maailmaga hukka ei mõistetaks.“ Siin on nüüd kolm võimalust. Esiteks see on ka parim
variant- et me mõistame ise enda üle kohut ja parandame meelt. Kui me seda ei tee, siis Jumal
karistab meid paljude haigustega. Olen ka ise samal põhjusel haigusi kogenud, see on Jumala
karistus. Ma tänan Jumalat ka selle eest, et ma tundsin oma patu ära ja parandasin sellest
meelt. Kui inimesed ütlevad mulle, et näen hea välja ja parem kui mõni aeg tagasi, siis üks
põhjustest on see, et Jumal karistas mind ja ma parandasin meelt. Meeleparandus haiguse ajal
ongi teine lahendusviis asjadele. Kolmas lahenduskäik on see, kui Jumal karistab sind ja sa ei
paranda meelt ning sinu üle mõistetakse kohut koos maailma inimestega. Lõpetuseks loeme
Aamose 6:1-7. Palju sellest, mida Aamos kirjutab, ei puuduta otseselt noori inimesi. Kuid kui
sa oma peas kohandad need salmid tänapäevaseks, siis siin on palju mõtteid, mis puudutavad
tänapäeva ameeriklasi. „Häda muretuile Siionis“. Ehk neile, kes väidavad end olevat Jumala
rahvas ning Tema omand. „ja julgeile Samaaria mäel.“ Samaaria oli siis väga suursugune linn,
mis oli kaunistatud imeliste ehitistega. „ja rahva tähtsaile meestele, kelle juurde tuleb Iisraeli
sugu! Minge Kalnesse, vaadake ja sealt minge suurde Hamatisse; siis minge vilistide Gatti:
kas olete neist kuningriikidest paremad? Ons nende maa teie maast suurem?“ ütleksin
ameeriklastele, vaadake ajaloos tagasi kõigile võimsatele impeeriumitele, mis on loodud ja
saanud Jumala karistuse osaliseks ja seejärel hävinud. Ajalugu on täis näiteid impeeriumide
hävimise lugudest, kes ei austanud Jumalat. Kas Ameerika käib praegu sama teed? Salm 3:“
Häda teile, kes te peate kaugeks kurja päeva, aga toote ligidale vägivalla aasta,“
228

Kohtumõistmise teema on kauge, see ei puuduta meid, võib-olla ühel päeval see saabub, kuid
kindlasti mitte nüüd. See on siin salmis see suhtumine, mida Jumal taunib. Loeme edasi. „kes
te magate elevandiluust voodites ja aelete oma asemeil, sööte talled karjast ja nuumvasikad
laudast,“ Need inimesed siin elavad luksuslikult ning söövad maa parimat osa. Ja kui võrrelda
Ameerikat muude maailma riikidega, siis tulebki välja, et meie elame luksuslikult. Inimesed
ei mõtle niimoodi, kuid see on tõsi. Kuid sul on voodi, kus magada. Enamus maailma inimesi
ei oma voodit, millel magada. Sul on linad, mille vahel magada. Me võime valida linu. Võid
valida, mida sa sööd. Peaaegu 1 biljonil inimesel maailmas pole midagi süüa. Nii, et enamus
meist siin ja mina kaasa arvatud oleme rikkad. Me oleme priviligeeritud ja seega ka omame
sellega kaasnevat vastutust. Loeme edasi, tekst läheb aina hullemaks ja hullemaks. Või aina
lähedamale karismaatikutele. Salm 5:“ kes te sepitsete laule naabli saatel, valmistate endile
mänguriistu nagu Taavet,“ Nii et siin on kõiksugu vaimset muusikat. Meil on uusi laule, uusi
refrääne, kristlik muusika on paras tööstus, jõukas tööstus. Kirjanikuna ma tean, et kristliku
muusika järele on palju suurem nõudmine kui kristliku kirjanduse järele. Palju raha, mida
saab teenida kristlikus muusikatööstuses. Kuid kus on raha teenimise võimalus, seal on ka
oht. Salm 6:“ kes te joote karikaist veini ja võiate endid parima õliga,“ Karikast te muidugi
enam ei joo, kuid maa parimat te kindlasti sööte ja olete ka küllaltki huvitatud sellest, mida
süüa. Ja miks on 60% ameeriklastest ülekaalulised? Kas see on kuidagi seoses meie
söömisharjumustega? Jeesus hoiatas meid liigsöömise ja purjutamise eest. Ta ütles:“ Et need
asjad ei takistaks teil olemast valmis minu tuleku päeval.“ Muidugi ei kehti see kirjakoht
karismaatilise koguduse suhtes. Meie ju oleme karismaatilised ja oleme alati valmis, me
räägime keeltes ja oskame peast lugeda kirjakohti, me käime kirikus. Me käime sellises
kirikus, kus räägitakse seda, mida me tahame kuulda. Ma kaasajastasin seda kirjakohta, et
näeksite, et see kehtib täna. Nüüd 6 salmi lõpus tuleb kõige olulisem koht:“ aga Joosepi
hukkumine ei tee teile haiget.“ Joosep on siin Põhja kuningriigi sünonüümiks või sümboliks.
See Põhjamaa oli Jumala hukkamõistu all, väga varsti peale seda sai suures katastroofis
laastatud. Mitte midagi ei jäänud järele. Isegi Samaaria linna kivid veeretati mäest alla teise
kohta. Täna võib minna sinna vaatama, kuhu kive veeretati, sest seal pole enam mitte midagi
alles. Möödus 50 aastat ja inimesed tegid oma pille, mängisid neid, elasid, ega olnud üldse
huvitatud oma rahva saatusest. Nad ei kurvastanud Joosepi hukkumise pärast. Luba küsin
sinult: kui Jumal saadaks täna ameeriklaste sekka oma äravalitud kirjutaja, kes märgiks, nagu
Hesekieli nägemuseski, Jumala jaoks ära õiged inimesed, kas sina oleksid ära märgitud? Kas
sina nutad, ahastad ja ohkad oma rahva olukorra pärast täna? Või oled sa enamvähem
ükskõikne? Mõtleme, meil on asi suht korras, oleme heas koguduses end sisse seadnud. Kuid
ma tunnen Püha Vaimu õhutust küsida, nagu Jumal minu käest küsis Uus-Meremaal:“ Kas sa
tahad endale küsida Minu südant Ameerika jaoks?“ Kui Jumal küsiks seda sinu käest, siis
mida sa vastaksid Talle? Mida sa ütleksid? Kui Jumal ütleks:“ Ma otsin mees või naist, kes
seisaks müüripraos, siis kus sina seisaksid? Ära mine edasi muusika või teenistuse
programmiga, programmid on organisatsioonide jaoks, kuid mitte organismide jaoks. Ma
tahan esitada sulle väljakutse. Kas täna, peale järelemõtlemist, ütleksid Jumalale:“ Anna
mulle oma süda Ameerika jaoks?“ Ma ei ole sündinud ameeriklaseks, kuid mul on suur
koorem südamel oma kodumaa Inglismaa pärast. Enamus teist on sünnilt ameeriklased. Kas
sa tahaksid jagada Jumala koormat selle rahva jaoks? Ma usun, et see on kriitilise tähtsusega
asi. Ma usun, et meil on kaks valikut, kas palvetame oma maa eest, või täielikult hävida. Ma
usun, et katastroof tuleb oma õigel ajal, kuid ma ka usun, et Jumalal on Ameerikas palju
hingi, keda Ta on enesele valinud. Ja Ta ootab igavese kannatlikkusega, et Ta valitud kokku
kogutaks. Kas sa võiksid seda kaaluda hetkeks? Milline suhtumine on sul sinu kodumaasse?
Kas sul on ükskõik? Kas oled juba rahul sellega, kus sa praegu oled? Sa ei saa olla rahul
sellega, mis Ameerikas toimub, see on võimatu. Mida sa siis ette võtad oma maa suhtes? Kas
sa teed midagi või lähed lihtsalt äriga edasi nagu tavaliselt? Lähed rõõmsale koosolekule,
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plaksutad käsi, laulad kirikulaule, kuulad jutlust, lähed koju ja elad täpselt sellist elu nagu
varem? Põlvita ja palu, et Jumal näitaks sulle Oma südant sinu maa jaoks.
Pühaduse nägu.
Tänaseks teemaks on pilt pühadusest. Tahan teile rääkida Jumala aust ja auhiilgusest. Usun, et
Jumala auhiilgus sisaldub sõnas „pühadus“. Seda sõna kasutatakse harva koguduses, enamike
inimeste jaoks on pühadus sama hästi kui Piiblist ära jäänud. On olemas üks müüt pühadusest,
mis seisneb negatiivsete käskude ja keeldude pidamises, sa ei tohi seda ja teist teha. Austan
sügavalt kõiki Piibli käske, kuid see pole pühadus. Pühadus on hoopis teistsugune. Pühadus
on üdini positiivne. Me õpime kiiresti ära kõik keelud, kuid sageli edasi ei arene. Loeme
Õpetussõnad 29:18:“ Kui puudub nägemus, muutub rahvas üleannetuks.“ See heebreakeelne
sõna, mida Piibel kasutab „nägemuse“ all, on hezion ja tähendab midagi, mis on Jumala poolt
ilmutusena, nägemusena antud. See ei pea olema füüsiline ilmutus, kuid see on ilmutus
Jumalalt. Vajame Jumala ilmutust selleks, et Piiblist üldse midagi õigesti aru saada. Me võime
Piiblit õppida ja seda intellektualiseerida, kuid kui Piibel päriselt „tööle hakkab“, siis peab see
tulema Taevast. Olen seda jälginud ja avastanud, et kus pole ilmutust taevast, seal inimesed
kaotavad arukuse. Kõige arukam asi meie elude jaoks ongi meie nägemus. Me võime
proovida järgneda reeglitele, kuid teatud aja pärast see muutub koormavaks ja me tahame ise
edasi minna. Siis viskame reeglid oma selja taha ja ütleme:“ Ma elan oma elu.“ Mu silmis on
õige näide või võrdkuju Piiblis atleet ehk sportlane. Paulus toob meile selle näite. Sportlane
sihib kuldmedali poole, mis kunagi hävineb. Kuid meie ei sihi mitte ajaliku medali poole, vaid
krooni poole, mis ei hävine iial. Kui mõelda sportlastele, siis need asjad, mida nemad teevad,
see aeg ja distsipliin, need treeningud ja võtted ja kogu see stress on julm. Paulus ütleb oma
keha kohta, et peksan oma keha ja kohtlen seda julmalt, sest mul on visioon või nägemus.
Miks need atleedid lähevad sellest kõigest läbi? Sest nende silme ees erendab kuldmedal,
võidumedal. Nad teevad selle kuldmedali pärast ja selle jaoks asju, mida nad muidu kunagi ei
teeks. Seda meil vaja ongi- kuldmedali visiooni. Usun, et see visioon, mida me vajame, on
peidus pühaduses. Tahan täna rääkida pühadusest, see teema on hiiglaslik, seetõttu tunnen ma
end täiesti ebakvalifitseerituna seda täielikult lahkama, kuid ma usaldan Jumalat ja lihtsalt
teen, mis suudan. Juhtigu Jumal seda, mis ma räägin, nii, nagu Tema tahe on. Efesose 5.
peatükis räägib Paulus Jumala koguduse suhtest abielu suhte näitel. Loeme Efesose 5-dat
peatükki. Usun, et Jumal on mulle näidanud, et Jeesuse süda on Tema pruudi ehk Tema
koguduse jaoks. Ja kui meie süda on Tema südamega ühel joonel, siis me saame voolata
Kristuses. Jumalal on üks igatsus uskmatute järele. Ta tahab tuua uskmatuid päästmisele ja
sedasama tahame ka meie saavutada oma teenistustes. Meie moto on ulatuda kadunuteni ja
õpetada neid, kes pole kunagi õpetust saanud. Meil on olnud see visioon ja teatud maani on
see töötanud. Ühel ja teisel viisil oleme jõudnud umbes 140 rahvani maal. Minu
raadioprogramm läheb eetrisse tosinatesse keeltesse ja kõikidele suurtematele kontinentidele
ja see tõlgitakse enim räägitud keeltesse. Miks me olime edukad? Sest meil oli visioon. Mitte
seetõttu, et keegi palkas meid, vaid kuna meil oli visioon. Kuid mu visioon on ikka veel alles.
Mu eesmärk on püüda kadunuid ja õpetada neid, keda pole õpetatud. Kuid mu visioon
keskendub Jeesuse Kristuse Pruudile. Kogudusele. Usun, et olen jõudnud suurema
harmooniani Issanda Jeesusega, sest Kogudus ongi Jeesuse südames. Loeme nüüd Efesose
5:25:“ Mehed, armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on
andnud iseenese ta eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees, ja seada
enese ette kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et
ta oleks püha ja laitmatu.“ Siin salmis on Jeesuse teenistuse eesmärk. Et seada enese ette oma
Kogudus ehk Pruut. Ta kasutab siin salmis kahte sõna: püha ja laitmatu. Räägime kõigepealt
230

sellisest sõnast nagu auhiilgus või au. Loeme 2 Ajaraamatu 7:1-3. Akadeemilise tausta tõttu
tahan selgitada, et sõnadel „auline või auhiilgus“ on erilised tähendused. Tahan teile teha
väikese reisi läbi kreeka keele. Kreeka keele õpinguid alustasin 10-aastaselt, mitte omal
valikul, vaid kuna haridustee võimaldas seda. Õppisin seda kuni 25-eluaastani. On asju, mida
ma kreeka keele kohta ei tea, kuid mõnda asja siiski tean ja minu õpingute fookuses oli
Platoni õpetus. Mul oli kaks kangelast õpingute ajal: Sokrates ja Platon. Võin öelda, et olen
lugenud iga sõna, mida Platon on iial kirjutanud. Ja seda originaalkeeles. Üks põhiväiteid,
mida Platon oma töödes kasutab, on kreeka keeles „doxen“ ehk Uue Testamendi keelde
tõlgituna auhiilgus või au. Doxoloogia on midagi, mis annab au Jumalale. Kuid kui mina
hakkasin UT uurima, siis oli mul üks probleem. Doxo ehk auhiilgus on Platoni filosoofias
põhiliseks teemaks, teiseks põhiliseks teemaks on „ephisthene“ ehk mõistuslik teadmine.
Tema filosoofia põhines uuritud teadmistel ja oli seetõttu tema meelest usaldusväärne. Kuid
oma meelte kaudu tajutav maailm polnud Platoni meelest kunagi usaldusväärne. Kuid Platoni
aegses kreeka keeles tähendas doxo just meelelist kogemist ja kõike, mida viie meelega saab
tunda ja avastada. Kuid siis ma jõudsin UT juurde ja nad kasutavad sõna hoopis erineva
tähendusega, erineval pinnal. Pidin maha istuma ja välja uurima, kust tuli sõnale doxo selline
muutus selle tähenduses. Tahan teiega jagada midagi põnevat. Au kreeka ja heebrea keelsetes
tõlgetes tähendab Jumala mõju meie füüsilistele meeltele. See ongi asja nõks. Au on midagi,
mida saab kogeda ja näha. Loeme nüüd 2 Ajaraamatu 7:1-2. Siin on imeline näide sellest,
millest just rääkisime. „Kui Saalomon oma palve oli lõpetanud, siis tuli taevast tuli ja põletas
põletusohvri ja tapaohvrid, ja Issanda auhiilgus täitis koja.“ Kus iganes leiad pühaduse, leiad
sa tule. Pühadus on midagi tulist. Ja loeme salmist 2 edasi:“ Ja preestrid ei võinud minna
Issanda kotta, sest Issanda auhiilgus oli täitnud Issanda koja.“ Jumala ligiolu oli nii võimas, et
preestrid ei suutnud isegi seista. Nad ei suutnud isegi Jumala kotta siseneda. Kui paljud teist
on saanud puudutatud Jumala au poolt? Te olete tundnud Jumalat sellisel viisil, mida te iial ei
suuda sõnades edasi anda, see ongi Jumal auhiilgus. Nüüd aga kogudus peab olema auline,
ehk olema kokkupuutes Jumala ligiolu ja auhiilgusega. Kogudus pole religioosne
organisatsioon, vaid elav organism. Organism, mis on nakatunud nähtava ja tuntava Jumala
ligioluga. Kui pole visiooni, võid olla hea kristlane, käia koguduses, maksta kümnist, pidada
käsud-keelud, kuid see võib olla ka väga igav. Ma näen teie seas juba praegu paljusid
noogutavaid päid. Mis muudab asja, on visioon. Siis see muutub põnevaks. Olen 82 aastane ja
ma pole iial olnud nii põnevil kui praegu. Elu ei muutu minu jaoks igavamaks või hallimaks.
Vahest räägin oma naisele Rutile, kui me satume väga erinevatesse olukordadesse, et
vähemalt pole me elu igav. Ma ei taha igavat ja tüütavat elu. Tahan Jumala ligiolu ja
aktiivsust enda teenistusse, osadusse ja kogudusse. Kogudus peab olema auline, täidetud
tuntava Jumala ligioluga. Nii et inimesed vahest ei saagi püsti seista Jumala auhiilguse tõttu.
Olen ka sellistes olukordades olnud. On olemas üks ütlus:“ See, kes on allpool, ei saa kuhugi
kukkuda, see, kes on madalal, ei saa omada uhkust, see, kes on alandlik, omab Jumalat oma
nõunikuks.“ Olen nii Vana kui UT läbi uurinud ja vaadanud, milliseid sõnu seal kasutatakse
ülistuse koha pealt. Kõik kirjeldavad keha hoiakut. Alustame peast. Pea kummardamine. Kui
Mooses tuli Iisraeli koguduse vanemate juurde sõnumiga, et Jumal tahab ta läbi Iisraeli
vabastada, siis vanemad kummardasid oma pead ja ülistasid Jumalat. Nüüd läheme inimese
kehas juba allapoole. Idamaises kultuuris on kummardamine kellegi tunnustamine. Siis käed.
Kätel on erinevaid positsioone. On üles tõstetud käed. See on Jumala kõikvõimsuse
tunnistamine. Siis on ette väljasirutatud käed. See on vastuvõttev positsioon. Siis on
palveasendis käed (käed koos). Lähme inimkehas veel allapoole. Siis kõik ülakeha
kummardamised ja pööramised. Seejärel põlvede nõtkutamine või põlvitamine. Kui Saalomon
pühitses Jumala templit, siis ta tegi kaht asja: ta põlvitas ja tõstis oma käed kiituse
avaldamiseks taeva poole. See on ülistus. Nüüd oleme jõudnud jalgadeni. Jalgadega saab
igasuguseid asju teha. Jalgadel on tähtis osa ülistuses. Lõpuks, see pole küll nimekirja lõpus,
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kuid sellega me siiski lõpetame. Heebrea keeles sõna „istahhavuut“ ehk ülistamine või
kummardamine tähendab kogu kehaga nägu vastu maad kummardamine. Inimene enam
rohkem kummardada lihtsalt ei saa. Sellisest asendist saab minna vaid ülespoole. See
täielikult pikali olemine on põhiline tähendus heebrea keelsele sõnale ülistus- istahhavuut“
(näoli kummardamine). Kui oma naisega teenime inimesi, siis enne seda oleme Jumala ees
näoli maas. Me tegime seda enne tänast koosolekut samuti ja ütlesime:“ Jumal, me oleme
Sinu ees ja meil pole midagi inimestele anda peale selle, mida Sul on meile anda. Meil pole
väge ega tugevust.“ Me ei tõuse enne üles, kui oleme oma naisega ühel meelel tunnistanud
iseendile ja Jumalale, et me täielikult sõltume Temast. Vot see on Piibli järgi Jumala
ülistamine ja kiitmine. kuid see ei vasta mitte koguduse pildile ülistusest. On olemas üks
vaimulik hümn, mis algab sõnadega:“ Kiitus olgu Jumalale ja inglid ülistavad sind,
kummardades näoli...“ Mida inglid teevad? Ülistavad Jumalat. Ja meil on vägevad koguduse
liikmed, kellel ei tule pähegi, et kummardada Jumalat või kasvõi põlvitada. Kuid taeva
inglidki põlvitavad Jumala ees. Ülistus on reaktsioon Jumala ligiolule või Tema pühadusele.
Meil on paljudes kogudustes pühapäevahommikused teenistused, kuid paljudes nendest ei
ülistata Jumalat nii nagu Piiblis. Inimesed tulevad kohale, muusika mängib, nad istuvad, nad
seisavad, istuvad jälle, seisavad ja siis lõpuks lahkuvad. Nad pole kordagi Jumalat ülistanud.
Nad isegi ei tea, mis ülistus on. Enne kui sa ei koge Jumala pühadust ühel erilisel viisil, siis
arvatavasti pole motivatsiooni Jumalat ülistada ja kummardada. Heebrealastele 12:10
räägitakse me maapealsetest isadest. „Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma
äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest.“
Pea meeles, et kui Jumal sind karistab ja sa Talle alistud, siis teed endale Jumala aust osa
saamise protsessi kergemaks. Küpsed kristalsed mõtlevad nüüd:“ Jumalal pole küll vaja mind
distsiplineerida!“ Ei ole jah, kui sa saad osa Jumala aust. Kuid kui Jumala pühadus pole sind
puudutanud, siis on väga tõenäoline, et Jumal sind ka karistab ja manitseb. Tahan rõhutada
siin, et asi pole üldse mitte meie pühaduses, vaid selles, et me võtame osa Jumalas olevast
pühadusest. See tähendab visiooni omamist, Jumala auhiilguse kandmist. Pühadus on üks
sõna, mis kehtib Jumala kolmainu olemuse kohta. Pühadus on üks eriline sõna, mis kirjeldab
Jumala erilist olemust. Kui vaatame Jumala teisi iseloomuomadusi nagu armastus, õiglus,
tarkus, kannatlikkus, siis needsamad omadused on vähesel määral nähtavad inimeses. Teame
ju inimesi, kes on targad, õiglased, kannatlikud või armastavad. Kuid Jumalast lahutatuna
pole sõnal „püha“ mingisugust tähendust. Pühadusel on vaid siis tähendus, kui me tunneme
Jumalat. Nagu ütlesin, mainitakse pühadust nii Uues kui Vanas Testamendis ühes teatud
salmis kolm korda. Loeme Jesaja 6:1-8:“ Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma
Issandat.“ Issand on õige nimi Jumalale, see pole mingi tiitel. Heebrea keeles Jahve. Mitte
keegi, kellel on võim, vaid konkreetne isik, kes on unikaalne, Tema nimest räägitakse Issanda
nime all. Loeme edasi:“ nägin Issandat istuvat suurel, kõrgel aujärjel, ta kuue palistused
ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid;“ Sõna „seeraf“ on heebrea
keeles otseses seoses sõnaga „serafain“, mis tähendab tuld. Kohe, kui näed Piiblis pühadust,
näed ka tuld. On tegemist tuliste olenditega. Loeme edasi:“ igaühel neist oli kuus tiiba, kahega
ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas.“ Pange tähele, mis siin on
välja toodud. Kahe tiivaga katsid seeravid oma nägu, see on ülistuse märk. Kahega oma jalgu,
see on samuti ülistuse avaldus. Ja kahe tiivaga seeravid lendasid, see osutab Jumala
teenimisele. Kui Jumala palge ees on pearõhk või kaks korda suurem tähelepanu ülistusel kui
teenistusel, kas koguduses ei peaks asjad olema nii? Üht asja olen märganud seeravite kohta,
nad ei muutunud iial Jumalaga kuidagi familiaarseks. Nad katsid alati oma näo ja jalad. On
olemas teatud tüüpi familiaarsus Jeesuse suhtes, mis on solvav. See on selline semulik
suhtumine, kuna Jeesus on ju meie vend ja parim sõber ja me kõige lähedasem pereliige, kuid
ärme iialgi muutu Jeesusega familiaarseks. Seeravid ei teinud seda kunagi. Loeme edasi
salmist 3:“ Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid:“ Püha, püha, püha on vägede Issand!
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Kogu maailm on täis tema au!“ See oli nende sõnum. Jumala au oli niivõrd hiilgav ja suur, et
see ei muutunud mitte kunagi tavaliseks. „Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda
täitus suitsuga. Ja ma ütlesin:“ Häda mulle, sest olen kadunud! Sellepärast et olen roojane
mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on näinud
kuningat, vägede Issandat.“ Nii palju kui asjast aru saan, oli Jesaja, kes nägemust nägi, juba
sel ajal prohvet, kes prohveteeris kuningas Ussija ajal. Ja see nägemus anti temale peale seda,
kui kuningas Ussija suri. Jesaja oli juba Jumala prohvet. Kuid kui talle anti nägemus Jumala
aust, siis ta ütles:“ Olen kadunud mees! Olen ebapuhaste huultega mees, kes elab ebapuhaste
huultega rahva seas.“ Läksin kunagi Nelipühi koguduse jumalateenistusele. Pastoriks oli
endine taksojuht. Ma pean ütlema, et see polnud mingi Cambridge’i ülikool, kuid pastor luges
sedasama peatükki Jesaja raamatust. Ja kui ta jõudis salmideni, mis räägivad ebapuhastest
huultest, siis ütlesin iseendale: see salm kirjeldab mind paremini, kui ükski inimene või salm
on iial mind kirjeldanud. Olin tol ajal Inglise armees, see on tõenäoliselt koht, mis on number
1 paik ebapuhaste huulte poolest. Ma olin sama ebapuhas kui kõik ülejäänud sõdurid.
Päästetud ma too päev ei saanud. Aga las ma räägin, mis juhtus. Pastor hakkas jutlustama.
Olin saanud 7 aastat eriväljaõpet, et analüüsida, kritiseerida, kuulata ja mõelda. Istusin seal,
ütlesin endale:“ See mees teab, millest ta räägib. Ta teab neid asju, mina aga ei tea.“ See mees
alustas oma jutlusega Jesaja raamatu salmidega ja kuidagiviisi jõudis välja kuningas Taaveti
ja Saulini. Ta parasjagu kirjeldas seda, kuidas kuningas Saul oli muust rahvast kasvult peajagu
pikem. Pastor kirjeldas ettekujutatud vestlust Taaveti ja Sauli vahel. Kuna Saul oli nii palju
pikem, siis kui pastor etendas Sauli kõnet, ronis ta ühe väikese pingi peale ja vaatas alla sinna
kohta, kus ta seisis siis, kui ta mängis Taaveti rolli. Kuid ühel hetkel, kui ta etendas kuningas
Sauli osa, läks pink, millel ta seisis, katki. Pastor kukkus suure pauguga maha. Kui nüüd
soovida muljet avaldada ühele minusugusele Cambridge’i tudengile, siis oleks võinud selle
kukkumise osa ära jätta. Kuid sellest hoolimata ma tundsin enda sees, et tal oli Jumala Sõna
lugedes õigus ja mul polnud õigus. Teadsin seda. Lõppedes küsis pastor:“ Kui sa tahad seda,
siis tõsta oma käsi üles?“ Ma ei saanud aru, mis „see“ tähendas ja olin väga üllatunud, et
kirikus palutakse kellelgi avalikult käsi tõsta. Mul oli piinlik. Niisiis istusin seal mõnda aega,
ruumis valitses haudvaikus. Seal polnud mingisugust taustamuusikat ega mitte midagi muud.
Minu seest kerkis esile kaks häält. Üks ütles:“ Kui sa nüüd, olles ise veel sõjaväemundris,
tõstad siin rahva keskel oma käe üles, siis sa näed väga tobe välja.“ Kuid teine hääl ütles:“
Kui siin on midagi, mis on hea, siis miks sa seda ei peaks tahtma?“ Olin nagu halvatud.
Vaikus seal ruumis kestis vähemalt 2 minutit. Siis aga juhtus ime. Ma nägin, kuidas minu
parem käsi tõusis kõrgele üles kõigi nähes. Teadsin, et ma ise seda kätt ei tõstnud. Mõtlesin,
et millesse end nüüd küll mässisin. Paar õhtut hiljem kohtusin Issandaga isiklikult ühes
sõjaväeosas. See mulje, mida Jesajagi oma raamatus ütleb:“ Häda mulle, sest olen näinud
Issandat, olen kadunud mees!“ Ta tundis end nii ebapuhta ja ebaväärika ja süüdlasena. See,
mida Jesaja koges, on ilmutus Issanda aust. Sa võid ka mõelda Iiobi peale. Loeme Iiobi
raamatust 1. peatükk. Iiobi 1:1:“ Uusimaal oli mees, Iiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane,
ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast.“ Hüppame edasi salmi 8: See siin on Jumala tunnistus Iiobi
kohta. Jumal kiitleb Iiobi kohta Saatanale, see tegevus on märkimisväärne. „Siis ütles Issand
Saatanale:“ Kas oled tähele pannud Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane
mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast.“ See oli Jumala tunnistus Iiobi kohta. Kõik olid nõus,
et Iiob oli üks õige mees. Iiob arvas niimoodi, Jumal arvas sedasama ja isegi Kurat oli nõus.
Iiob koges erilist ilmutust Jumala isiku suhtes peatükis 42, loeme Iiobi 42:5-7. Jumal oli
tuulepöörises Iiobile ilmunud ja paljusid asju rääkinud. Nendele asjadele ei keskendu hetkel.
Kuid vaatame salmides 5 ja 6 seda, milline oli Iiobi reaktsioon Jumala sõnadele. Iiob 42:5-6:“
Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast
ma võtan kõik tagasi ja kahetsen põrmus ja tuhas.“ See haruldaselt õige mees, kui ta sattus
vahetusse kokkupuutesse Jumala auhiilgusega, reageerib samamoodi nagu prohvet Jesaja. Ta
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ütleb sisuliselt, et ta on ebapuhas, mitte väärt, mitte kõlblik. See on see, mida pühadus meiega
teeb. See on erakordne. Ma ei tea, mida te arvate sellest, kuidas Jumal inimestega tegeleb, sest
Jumal ei tegele meiega nii, nagu me oletame. Pean Jumala kohta ütlema, et Ta ei ole alati
„aus“ või „läbipaistev“. Mõelge. Arvan, et see ilmutus, mida Iiobi sõnadest lugesime, on kogu
tema eelneva ja järgneva kannatusloo põhjuseks. Mõelge, mida see avastus talle maksma läks.
Ta kaotas oma 7 last, kõik tema teenijad tapeti, vaid mõned jäid ellu. Ta maja tabas torm,
lõpuks ta istus tuhas ja kuna ta keha katsid valusad paised, kraapis ta ennast potikilluga.
Miks? Miks lubas Jumal temal sellistest asjadest läbi minna? Usun, et see oli hädavajalik
selleks, et Jumal saaks Iiobi tuua sisemiselt sellisesse paika, et ilmutada talle Jumala
pühadust. Jumala „tööriistad“ siin elus on hoopis teistsugused kui meie omad. Ja sellel võib
ka teie eludes olla üks sügav tähendus. Võib-olla on sinu elus juhtunud asju, mis ei ole üldse
loogilised ja sa mõtled:“ Miks pidin sellest läbi minema?“ Vastus on selles, et Jumal tahab
sulle ilmutada Oma pühadust. Ja sa pead olema valmis. Ma ei usu, et mittevalmis inimesed
saavad ilmutust Jumala pühadusest. Tahan Iiobi laste kohta, tema 4 poja ja 3 tütre kohta
öelda, et Iiobi raamatu lõpus saab ta kõik kaotatu topelt tagasi. Lambaid, kitsi, teenijaid,
kõike. Kuid lapsi ei saa ta kaks korda rohkem, vaid sama palju. Miks? Sa võiksid öelda ju, et
vaata, Iiob ohverdas põletusohvreid oma laste eest iga päev, kuid Jumal pühkis nad minema!
Jumal ei andnud talle topeltarvu lapsi sel põhjusel, et tema eelmised lapsed ootasid teda
taevas. Nii et ära kaota julgust, kui Jumal võtab ära kellegi, keda armastad. Üks Keenia vend
kunagi tervitas mind mu vaimuliku tütre poolt. Alguses mõtlesin, et mul on palju vaimulikke
lapsi seal maal. Ei tea, millist inimest mõtled. Kuid siis äkitselt sain aru, kelle poolt tervitus
tuli. Mu esimese abikaasa ajal suri me piiblikoolis ühe tüdruku ema ja matused olid väga
muserdavad. See ema maeti ühte puust karpi ja tal oli seljas üks äärmiselt määrdunud öösärk.
Matused olid väga vaesed ja auk, kuhu ta maeti, kaevati vaid mõne meetri kaugusele naise
majast. Ja kui ma vaatasin selle kõige peale, siis tajusin seal vaesust. See naine ei jätnud maha
ainult oma vanemat õpilasest tütart, vaid ka kaks väiksemat last vanuses 4 ja 2. Ma küsisin
Liidia käest:“Kes nende eest hoolitseb?“ Niisiis me võtsime need lapsed enda juurde ja
niikaua kui me olime Keenias, elasid need lapsed meie juures ja olid just nagu meie oma
lapsed. Vanema nimi oli Susan. Mõni aeg hiljem Euroopas olles unustasin kogu selle perioodi
elus. Ühel päeval, nagu välk selgest taevast, sain kirja Susanilt Keeniast. Ta oli edukas
kooliõpetaja Keenias ja abielus korraliku kristlasega. See mees töötab abielunõustajana,
aidates abielupaare. Susan ütles:“ Sina, isa, olid esimene inimene, kes võttis mu sülle, kes
pani mind voodisse magama ja kes tõi voodilinu voodi jaoks.“ Küll ma olin rõõmus! Mina
olin juba selle ajajärgu meie eludes ära unustanud. Kuid korraga see kõik meenus mulle. Kõik
tuli äkitselt meelde. Pea meeles, sinu head teod jälitavad sind! Sa ei jäta neid seljataha, vaid
need kogutakse ühte paika meist igaühe jaoks. Jätkame pühaduse teemat. Läheme edasi Uude
Testamenti. Ilmutuse 4:2:“ Sedamaid olin ma vaimus ja ennäe, taevas seisis troon ja keegi
istus troonil.“ Ma ei usu, et Johannes suutis vaadata otse troonile. Ta nägi vaid trooni. Kui ta
silmad keskendusid troonile, nägi ta ka troonil istujat. Loeme edasi:“ See istuja oli sarnane
jaspise-ja karneoolikiviga ja trooni ümber oli vikerkaar, mis sarnanes smaragdiga.“ Roheline
on rahulik värv ja vikerkaar sümboliseerib armu, nii et see troon justkui ütles, „See on üks
püha koht, kuid ära karda, ole rahulik.“ Loeme edasi. „trooni ümber oli 24 trooni ning neil
istus 24 vanemat, valged rõivad üll ja peas kuldpärjad.“ Kroonid on veidi alama auastme järgu
ehe, see pole diadeemiga kroon, mis kuulus ainult kuningale. On huvitav, et inimlik valitsus,
mida Piibel tunnistab, on vanemate valitsus ehk koguduse vanemate juhtimine. See traditsioon
algab 1 Moosese raamatus ja lõpeb Ilmutuse raamatus. Mäletan 20 aastat tagasi, kui sattusin
sellest teemast suurde õhinasse ja jutlustasin koguduse ja ühiskonna vanemate teemadel.
Inimesed küsisid:“ Kes need vanemad on? Mis sa räägid? Milleks neid vaja on?“ Koguduses
on täna suur muutus aset leidnud, kuna inimesed on koguduse vanemate rollist äärmiselt
teadlikud. See on jumaliku valitsuse vorm. Taeva troonil istusid inimesed, kes olid
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maapealses vaimses võidujooksus olnud edukad. Piibel spetsiifiliselt mainib troone. Jumala
ees Tema ligiolus. See oli nende tasu. Vanasti mõtlesin, et taevas on üks koht, kus muudkui
hõljun ringi ja mängin kannelt. Ma mõtlesin, et see nüüd küll mind ei huvita. Mõtlesin, et
need vanemad, keda Ilmutuse raamat mainib, muud ei teinud, kui istusid Jumala juuresolekul
oma aulistel troonidel. Ma polnud veel aru saanud, et otsene ilmutus Jumala pühadusest on
kõrgeim ilmutus, mida inimene võib üleüldse kogeda. Olla püsivalt ehk igavesti Jumala
ligiolus, pole midagi sellest kõrgemat. Need 24 võidukat kroonikandjat, kes istusid oma
troonidel, iga kord kui nemad kogesid ilmutust Jumala ligiolust, siis nad langesid
kummardades näoli maha. Kui see on piisav au Jumala olenditele seeravitele, siis on see
kindlasti piisavalt vägev tasu meile. Loeme edasi. Ilmutuse 4:5:“ Troonist tuli välja välke ja
hääli ja kõuemürinaid; ning seitse tulelampi oli põlemas trooni ees; need olid Jumala seitse
vaimu.“ Jällegi tuli ja Jumala seitse vaimu. „Trooni ees oli nagu klaasmeri, mägikristalli
sarnane. Trooni keskpaigas ja trooni ümber oli neli olevust täis silmi eest ja tagant.“ Usun, et
need olevused võisid olla seeravid, kuid see on mu arvamus. „Esimene olevus oli lõvi
sarnane, teine olevus oli härja sarnane, kolmandal olevusel olid palged nagu inimesel, neljas
olevus oli lendava kotka sarnane. Neil neljal olevusel oli igaühel kuus tiiba, ümberringi ja
seest silmi täis, ning nad ei lakanud öösel ega päeval hüüdmast:“ Püha, püha, püha on Issand
Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb!“ Milline au on olla Jumala ligiolus!
Kasvõi mõneks hetkeks meie nõrgas ja hapras füüsilises olukorras. See on suur privileeg. See
on pühadus ja ma pean tõdema, et olen 50 aasta jooksul, teenides kaugelt üle 40 rahvuse ja
riigi, kes on mitmetest erinevatest etnilistest ja rahvuslikest taustadest, pole ma leidnud
inimesi, kes teeksid nõnda nagu on kirjas Heebrealastele öeldud. Loeme Heebrealastele
12:14:“ Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat;“ See salm
teeb väga selgeks selle, et me ei saa taotleda pühadust ilma, et meie inimsuhted oleksid õigel
tasandil. Kui oleme oma isiklikes suhetes hooletud, siis me ei kvalifitseeru Jumala pühaduse
ilmutusest osa saama. Rahu kõikide inimestega, niipalju kui meist vähegi oleneb. Osade
inimestega ei saa rahu pidada. Ja siis ta mainib pühadust, ilma milleta keegi ei näe Issandat.
Lõpetasin just ühe raamatu kirjutamise, mille pealkirjaks on Derek Prince „Ja nad ajavad välja
kurje vaime.“ Kui oled seda raamatut lugenud ja jõudnud lõpuni, mis on päris pikk lugemine,
siis seal esitan ma ühe küsimuse. Ma küsin:“ Peale vabastust, mis siis saab?“ Oma olemuselt
on vabastus ja vabanemine millestki negatiivsest vabanemine, kuid sellega ei saa asi lõppeda.
Ma tsiteerin Obadjat. Tema raamatus on vaid üks peatükk, enamus inimesi ignoreerivad teda.
Kuid oma 17. salmis ütleb ta:“ Aga pääsemine on Siioni mäel, see on püha ja Jookobi sugu
pärib oma endised pärandid.“ Nii palju kui mina asjast aru saan, ei lõppe vabastamisega veel
Jumala plaan ära. Kuid vabanemine on väga tähtis seisund, sest see viib omakorda edasi
pühaduseni. Kui sa tahad oma ellu pühadust, vajad sa vabanemist. Kõik deemonid on
ebapuhtad. Siis ütleb Obadja veel, et Jaakobi sugu pärib endised pärandused. See tähendab, et
tuua Jumala rahvas tagasi nendele kuuluva juurde. Meie, kes oleme mittejuudid, võime näha,
et Iisraeli rahvas on oma õigest positsioonist väljas olnud ligemale 19 sajandit. Juudid on
alustanud endiste päranduste tagasisaamise üle tähistamist, kuigi neil on veel palju maad edasi
minna. Usun, et sama tõde kehtib ka koguduse puhul. Usun, et oleme oma õigest Jumala poolt
antud pärandist pikka aega väljas olnud. Ja ma usun, et üks lõpuaja eesmärke, mis Jumalal
meie jaoks on, on tuua meid tagasi selle pärandi sisse. Kuid seda ei juhtu ilma vabanemiseta
ja ilma pühaduseta. Ilma pühaduseta ei näe keegi Issandat. 1 Ajaraamat 16:29 ütleb:“
Kummardage Issandat pühas ehtes!“ Pühadus on vaimne ilu. Enamus minu kallitest
usuõdedest muretseb rohkem oma välimuse pärast. Minu naine mõtleb ka oma välimuse
peale, mul on hea meel selle üle. Kuid kui paljud meist, õed-vennad, mõtlevad oma vaimse
välimuse peale? Kui paljud muretsevad päriselt oma vaimese ilu ehk pühaduse pärast? Ja kui
paljudel meist on kirglik igatsus tulla tagasi me pärandisse? See aga tähendab tulla tagasi selle
juurde, mis kuulub meile. Muutudes sellisteks inimesteks, millised me peaksime olema.
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Kirjutan ka oma raamatus, et kui apostlid tuleksid tagasi maa peale, peaksid nad tükk aega
otsima kogudusi, mis meenutaksid seda kogudust, milles nemad viimati Jumalat teenisid.
Meil on veel pikk maa minna. Kuid see on põnev teekond. Mul on üks visioon. Näen oma
vaimus pühadust, ma ei saa sellest päriselt veel kinni haarata, kuid ikkagi ma ei rahuldu
millegi vähema kui pühadusega. Jumal on loonud minusse ühe suure sisemise rahulolematuse.
Rahulolematuse selles suhte, kuidas paljud asjad on täna. Ma pole kriitiline, vaid realistlik. Ja
ütlen, et kogudus ei ole täna see, mis ta peaks olema. Ma arvan, et see on ilmne. Küsimus on
hoopis selles, kas tahame, et kogudus muutuks selliseks nagu ta peab olema või oleme me
rahul asjadega nii, nagu nad antud hetkel juba on? mina pole küll rahul. Las ma lõpetan
Psalmiga 95. Psalm 95 ja siis on pall sinu käes, ole siis valmis! Ma ei tea, mida peaksime
tegema. Aga teeme midagi. Psalm 95:1-7. See salm on üks laul, mis viib meid järk-järgult
Jumala ligiollu. Nagu Piibel ütleb:“ Tulge tema väravaist sisse tänuga, tema õuedesse
ülistusega!“ Ainus tee Jumala ligiollu on kiituse ja tänu kaudu. Kui sa ei sisene tänuga, ei saa
saa väravastki sisse, kui sa ei ülista, ei pääse sa õuedesse. Kuid värav või õu ei ole lõplikuks
eesmärgiks. Eesmärgiks on Jumala ligiollu jõudmine. Jälgime Taaveti laule lugedes nüüd seda
põhimõtet:“ Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!“ Kas tead,
mida tähendab sõna „haikala“? See tähendab haikala. Kas hüüdmine, nagu just lugesime, on
piibellik? Absoluutselt kindlasti on! Siin konverentsisaali lähedal, kus praegu istume, on
pesapalliväljak. Nad seal küll karjuvad ja hüüavad. Kui sa kohtad Inglismaal
jalgpallimeeskonda, siis usu mind, nemad karjuvad ja kisavad! Neil on midagi, mille nimel
ajutiselt hüüda. Meil on aga midagi püsivat, mille üle hüüda ja Jumal ütleb:“ Hüüdke
rõõmuga!“ Kas sa oled selleks valmis? Tõuske püsti! Me hüüame välja ühe lihtsa lause:“
Jeesus Kristus on Issand!“ Ja hüüame seda kolm korda järjest. Oled valmis? Ja mitte ainult ei
mõmise seda! Tõmba sügavalt hinge ja.... JEESUS KRISTUS ON ISSAND! JEESUS
KRISTUS ON ISSAND! JEESUS KRISTUS ON ISSAND! HALLELUUJA!!! Loeme
Taaveti laulu lõpuni. Lugesime praegu alles esimese salmi. „Tulgem tema palge ette
tänamisega, hõisakam temale kiituslauludega!“ Ja nüüd tuleb ka põhjus, miks me Jumalat
kiidame. „Sest Issand on suur Jumal, ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa
sügavused ja tema päralt on mägede tipud. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud ja
tema käed on valmistanud kuiva maa.“ Selles, mis me äsja tegime (hüüdmine), me
tunnustasime aulist Loojat. See on alles ülistuse algfaas, nüüd asi progresseerub. Praegu
oleme väravais ja õuedes. Salm 6:“ Tulge, kummardagem ja põlvitagem,“ Pane tähele, jutt
käib kehahoiakust. „Heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! Sest tema on meie Jumal..“
Mida iganes sa ülistad- see on sinu jumal. Kui sa ülistad midagi, siis see muutub su jumalaks.
Kui sa ülistad raha, on raha sinu jumal. Kui sa ülistad naudinguid, siis on nauding sinu jumal.
Kuid et tunnistada tõelist Jumalat, on vaja Teda ülistada. Jumal ei salli enda kõrval ühegi teise
isiku ülistamist. Tema üksi on väärt kiitust. „..ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on
tema käe all.“ Salm pole veel läbi, on midagi erilist. Ja ta jätkab:“Täna kui te kuulete ta häält,
ja see on salmi lõpp, kuid mitte lause lõpp. Usun, et siin on peidus see sõnum: kui sa oled
tänuga ja kiitusega sisenenud Jumala ette, siis on aeg kuulata Tema häält. Minu kogemus on
see, et kui ma viibin sügavas südame ülistuses, siis kui Jumal räägib, siis ma tean, et see on
Jumal. Mu naine Ruth on mu ülistusjuht. Kui me ülistame koos, siis tema juhib ja mina püüan
teda järgida. On aegu, mil me siseneme tõeliselt ülistusse. Ja siis juhtub sageli, et Jumal annab
meile Sõna. Ja siis ma tean, et see on Jumal. On teisi aegu, kus ma arvan, et see on Jumal, aga
ma pole kindel. Kuid kui Jumala Vaim meid täidab, siis me kuuleme Tema häält.
Millisena näed oma keha?
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Meie kuulutus täna on võetud 1 Tessalooniklastele 5:23-24. Kui me oma naisega mõnda
kirjakohta niimoodi tunnistame, siis muudame selle enda jaoks isiklikuks. Seal, kus Piibel
ütleb „sina“, ütleme „meie“. Kui Piibel ütleb „sinu“, siis ütleme „meie“. Tänane salm, mida
loeme, läheb kokku tänase teemaga:“ Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie
vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna Issanda Jeesuse tulemiseks! Ustav on see,
kes teid kutsub; küll tema teebki seda.“ Ma tahan istutada teie meeltesse ühe küsimuse. Kui
Paulus ütleb, et meie vaim, hing ja ihu püsiks laitmatuna meie Issanda Jeesuse tulekuks, siis
mida peab keha tegema, et olla laitmatu? Kas oled kunagi sellele mõelnud? Usun, et tänases
seminaris saate mõnedele küsimustele küll vastused. Tänase seminari teema on „Kuidas sa
näed oma keha?“ Paljud arvatavasti polegi sisuliselt üldse mõelnud selle peale. Kuid sellest
hoolimata on sul ka keha, milles elad. Üks asi kehtib siin kõigi kohta: meil kõigil on keha.
Tahan kohe algusest peale teha selgeks, et mu jutt on mõeldud neile, kellel on potensiaalselt
terved kehad. Ütlen potensiaalselt terved kehad, kuna paljudel pole nii terved kehad, kui
potensiaalselt võik olla. Kuid siin ruumis on ka inimesi, kellel pole võimalik omada täit tervist
oma kehades. Inimesed, kes on invaliidid. Minu jutt täna ei ole suunatud invaliididele, kuid
tahan öelda, et me väärtustame teid väga. Te ei ole kuidagi alaväärsed. Te ei ole teise klassi
inimesed. Ühed kõige armsamad inimesed, keda ma elus olen kohanud, on elanud väga
piiratud ja invaliidse puudega kehades. Nii et palun ärge võtke ühtegi mu lauset kuidagi
hukkamõistuna. Räägin inimestele, kes võiksid olla tervislikud. Kui räägime oma keha
nägemisest, siis siin on tavaliselt kaks äärmuslikku lähenemist: 1. Inimesed teevad oma kehast
ebajumala. Nad kummardavad oma keha ja rahuldavad keha kõik vajadused. See väljendub
selles, et pool ajast nad mõtlevad seda, mida oma kehaga või keha jaoks saaks teha. Kuidas
süüa või riietuda, kuidas ilus välja näha, tark ja tähtis. Siis on teine rühm inimesi, kes näevad
oma keha kui raskust, mida nad peavad surmani endaga kaasa vedama. Ja paljud inimesed
käivad enda järel vaadates ringi, kuna kunagi olid teises äärmuses ja jumaldasid oma keha.
Kui sa hakkad midagi oma elus jumaldama või kummardama, siis Jumal neab selle asja su
elus. Sest Jumal neab ebajumalaid. Me kõik oleme kuskil seal kahe äärmuse vahel. Ma tahan
minna ühe kirjakoha juurde, see on väga tähtis salm. Psalm 139:13-15. Need siin on Taaveti
sõnad ja tal oli oma ihust taevane ilmutus:“ Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind
mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod,
seda tunneb mu hing hästi.“ Taavetil oli oma füüsilisest kehast taevane ilmutus. Ta ütles:“ Ma
olen kardetavalt imeliselt loodud.“ Ta tundis aukartust oma keha suhtes. Ta ütles:“ Ma olen
kardetavalt loodud! Ma olen imeliselt loodud!“ Ja siis ta ütles midagi, mida enamus meist
öelda ei saa:“ Mu hing teab seda väga hästi.“ Kas sinu hing teab seda, kui imelises kehas sa
elad? Kas sul on sellest ilmutus? Taavet nägi, et tema keha oli Jumala loov ime. Taavet tundis
end ka isiklikult vastutavana selle keha eest. Keha omamine on tegelikult suur vastutus. Kas
sa mõistad seda? Ma pole küll mingi teadlane, vaid kunagi olin filosoof. Filosoofid ja
teadlased lävivad harva omavahel. Kuid maailmas on palju informatsiooni avalikustatud. Ma
tahan sinuga jagada mõningaid lihtsaid fakte sinu kehast. Minul oli väga põhjalik haridus.
Õppisin 16 aastat väga heades koolides. Viimased 7 aastat oma õpingutest omandasin n.ö
„kõrgema hariduse“. Tagasi õpingutele vaadates ma avastasin midagi hämmastavat. Kõigi
nende aastate jooksul ei antud mulle ühtegi tundi, kus oleks räägitud mulle minu kehast.
Läheme edasi oluliste asjade, filosoofiliste teemade juurde. Praeguses hariduses juba
õpetatakse inimestele ka fakte nende keha kohta. Jagan teiega mõned teaduslikud faktid
inimkeha kohta. Need faktid on kättesaadavad igaühele. Mind aitas info kogumises minu
lugupeetud sekretär. Siin on siis faktid. Neid fakte on muidugi tegelikkuses palju rohkem:
miljonid valgustundlikud närvisensorid mõlema silma taga saadavad informatsiooni inimese
ajju läbi närvikudede, mida nimetatakse optiliseks närviks. Inimese aju analüüsib seda infot ja
selle tulemusena inimene näeb oma silmadega. Kogu see protsess toimub murdosa sekundi
jooksul. Teine fakt. Silmalääts fokusseerib valguse võrkkestale ja sealt edasi silma tagumisse
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otsa. Et fokusseeruda, muudavad silmaläätsed oma kuju. Inimese silmaläätsed muudavad oma
kuju kuni 100 000 korda ühe päeva jooksul. Kas teadsid, et sellised protsessid toimuvad sinu
sees? Sa vast ei ütelnud nagu Taavet, et küll ma olen tehtud kihvtilt. Nüüd aga kõige
hämmastavam fakt. Sul on 65 000 miili jagu veresooni sinu kehas. Seda on kokku niipalju, et
ulatuda 2,5 korda reisima ümber maakera. Veel üks huvitav fakt. Sul on umbes 5 miljonit
karva keha pinnal. Kuid vaid 100 000 nendest miljonitest kasvab sinu peas. Ja mäletad, et
Jeesus ütles, et meie juuksekarvadki on ära loetud. Ükskõik, mis number see ka poleks, teab
Jumal väga hästi seda, kui palju juuksekarvu on täna meie kõigi peas kokku. Järgmine fakt.
Enamik rakkudest, millest koosnevad meie organid, on nii väikesed, et üle 200 neist mahuks
punkti, mis on selle lause lõpus. Meie kehas on umbes 1 triljon väikest rakku. Ja nüüd
viimane huvitav fakt. 15 miili pikkune närvide võrgustik, mis saadab sõnumeid sinu ajju,
seljaaju ja keha vahel otsekui telefonikeskus. Kui Taavet ütles, et ta on imeliselt loodud, siis
ta lihtsalt tunnistas teaduslikult objektiivset või tõest fakti. Nüüd tahan rääkida keha rollist
meie päästes. Kehal on palju olulisem tähendus vaimsetes asjades kui paljud vaimulikud juhid
seda arvavad. Rm 12 alustab Paulus sõnadega „niisiis“. Kes mind tunnevad, teavad, et soovin,
et iga kord kui leiame Piiblist sõna „niisiis“, siis peaksime uurima, millest räägitakse. Oma 11
peatükis räägib Paulus imelisel viisil sellest, mis on Jumala pääste eesmärgiks Kristuses
Jeesuses, lunastus Kristuses, lunastus Seadusest, Püha Vaimu töö ja paljud muud imelised
teemad. 12. peatükis ütleb Paulus lõpuks sõna „niisiis“. Siin mõtleb Paulus seda, et pärast
kõike seda, mida olen sinuga jaganud, mis vastad või kuidas reageerid? Paulus räägib väga
lihtsalt, mis sellest kõigest järeldub. Loeme Roomlastele 12:1:“ Nüüd, vennad, kutsun ma teid
üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja
meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.“ Mis on siis esimene
reaktsioon Jumala evangeeliumile? Me esitame oma kehad Jumalale. Oot, oot, arvasin, et mu
keha pole nii oluline, vaid mu hing ja vaim. Miks sa muretsed mu keha pärast? Jumal on nii
tark, sest mõtleb:“ Anna sina oma anum mulle, küll ma siis tegelen ka sisuga!“ Anna mulle
oma keha, küll su vaim tuleb sellega kaasa. Kuid kui keha välja jätta, siis me pole täielikult
alistunud Jumalale. Järgmises salmis ütleb ta:“ Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid
muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on hea, meelepärane ja täiuslik.“
Kui sa oma keha ei esita Jumalale, siis sa pole võimeline teada saama Jumala tahet oma elu
jaoks. Kas see pole mitte hämmastav? Mõned teist võitlevad ja mõtlevad:“ Ma päriselt ei tea,
mis plaan Jumalal minu jaoks on!“ Ja sa võib-olla ütled:“ Ma ei saa aru!“ Las ma ütlen sulle
midagi- sa ei hakkagi aru saama, kuni selle hetkeni, kuni sa vastad Jumala tingimustele. Anna
oma keha Jumalale meelepäraseks ohvriks! Kui sa annad oma keha, saab Jumal uuendada
sinu meeli. Ja siis selle uuendatud meelega saad sa hakata teada saama, mis on Jumala tahe
sinu elu jaoks. Päris paljud teie seast ei tea Jumala tahet oma elu jaoks ja te ei saa seda iialgi
teada, kui te ei vasta Jumala tingimustele. Esita oma keha Jumalale. Minu taust on kreeka
filosoofia, olen seda õppinud 10-aastasest peale. Olen lugenud kõik kirjutised läbi, mis Platon
on originaalkeeles öelnud ega taha uhkustada, aga tulin Piibli juurde kreeka mõtlemisega ja
pidin kohanduma, kuna Piibel on heebrea mõtteviisiga. Kreeklaste jaoks polnud keha eriti
tähtis, nii arvasid paljud idamaised filosoofid, kuid heebrealased arvavad, et keha on väga
tähtis. Juudid on väga ratsionaalsed inimesed. Sa võid olla väga vaimulik ja isegi hõljuda
pilvedes, kuid üks õige juut huvitub ka sinu kehast. Ja Jumal huvitub ka sinu keha olukorrast.
Nüüd kui Paulus ütleb, et peame andma oma ihud elavaks pühaks ohvriks, siis ta viitab siin
Vana Testamendi ohvritele. Vana Testamendi ajal tõid juudid ohvriks lamba, kitse või mõne
muu looma, asetasid selle Jumala altarile, seal loom tapeti. Peale looma surma ei kuulunud
loom enam juudile, kes ta sinna viis, vaid ohvriloom kuulus ainuüksi Jumalale. Kui sina viid
oma keha Jumala altarile, siis peale seda ei kuulu su keha enam sinule, su keha kuulub nüüd
Jumalale. Kuid siin on veel üks nõks, Vanas Testamendis ohver tapeti. Paulus ütleb, et esitage
oma ihud ELAVAKS pühaks ohvriks. Seda ei pea enam tapma. Kas sa oled seda kunagi
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teinud? Kas oled kunagi mõistnud, et Jumal nõuab seda? Ja kohe, kui annad oma keha
Jumalale, siis sa enam ise ei oma seda, vaid oled teenija. Pead Jumalale aru andma selle
kohta, kuidas sa oma keha eest hoolitsed, sest see on Jumala omandus ja mitte enam sinu oma.
2 Kor 5:10 on üks kirjakoht, mis on ääretult tähtis:“ Sest me kõik peame saama avalikuks
Kristuse kohtujärje ees,“ Usun, et sõna „avalikuks saama“ tähendab tegelikult kehtestumist
või manifesteerumist. Teiste sõnadega öeldes, kui ilmume Jumala kohtujärje ette, meie
kristlased. Me kõik saame avalikuks Kristuse autrooni ees. „et igaüks saaks kätte, mida ta ihus
olles on teinud, olgu head või halba.“ Siin on vaid kaks kategooriat: hea ja halb. Mis pole hea,
on halb. Kõik, kes me oleme kristlased ja elame Jumala armust, peame ühel päeval Jumala
kohtutrooni ees aru andma sellest, mida oleme oma ihus ehk kehas olles teinud. Vahest ma
vaatan, et inimestel on piinlik tunnistada oma patte teiste inimeste juuresolekul. Kuid Jumal
ütleb, et kui me tunnistame oma patud, siis Ta on ustav ja õiglane ja annab meile meie patud
andeks. Piiblis pole ühtegi salmi, mis ütleks, et Jumal annab need patud andeks, mida me pole
üles tunnistanud. Siis ütlen inimestele, et jah, on küll veidi piinlik oma patte 400-500 inimese
ees tunnistada, kuid mõelge, kui piinlik on seda teha igavikus, olles tehtud avalikuks Jeesuse
Kristuse armutrooni ees. Ja siis saab terve universum teada sinu kohta käiva kohtuotsuse.
Mina ajaks parem nüüd selle asja korda. Mina harjutan regulaarselt oma pattude tunnistamist.
Kui pole midagi üles tunnistada, siis on see imeline, kuid ka samas suhteliselt ebatõenäoline.
Mida veel Piibel õpetab sel teemal? Ja just Uus Testament me keha teemal? Loeme 1 Kor
6:19-20:“ Kas te ei tea..“ Paulus ütleb seda fraasi korduvalt, kuid enamik ei saa aru,
miks.“Või kas te ei tea, et te ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud
Jumalalt, ning et te ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalalt
oma ihus!“ Mis siin räägitakse sinu kehast? Seda, et see on Püha Vaimu tempel. Kuidas me
ühe templi eest hoolitseme? Kas võtame asja vabalt, lohakalt, kas kogume sinna prügi ega
võta templi ehitus- ja parandustöödest osa? Ei, tempel on igas ühiskonnas paik, mille eest
hoolitsetakse kõige enam. Paulus ütleb, et me suhtuksime oma kehadesse kui Jumala
templitesse, koheldes seda austuse ja respektiga, sest see on Jumala tempel. Filiplastele 3:1819. Siin on kirjas, kuidas ei tohiks oma keha kohelda. Ja siin on kindlalt tegu kristlastega:“
Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse
risti vaenlastena.“ Nad pole Jeesuse vaenlased, vaid Tema risti vaenlased. Nad tahavad
Kristust, aga ilma ristita. Vaatame, mis siin nende inimeste kohta öeldakse. Siin on üks
hirmutav avaldus. Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on nende häbis;
nad mõtlevad maapealsetest asjadest.“ Kas see kirjeldab sind? Ausalt? See kirjeldab paljusid,
kes peavad end kristlaseks. Nad mõtlevad maailma asjadest ja nende jumal on nende oma
kõht. Ja veidi hiljem räägib Paulus uskliku inimese keha saatusest. Filiplastele 3:20-21:“ Aga
meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat- Issandat Jeesust Kristust, kes me
alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel, millega suudab alistada
enesele kõik.“ Jeesus tuleb tagasi nende juurde, kes Teda väga ootavad. Kui Kristus tuleb, siis
saab olema üks väga radikaalne muutus, mis toimub ühe hetkega, otse ühe silmapilguga. See
sinu praegune keha muudetakse üleloomulikult taevaseks kehaks. Piibel ütleb enamvähem
seda, et meie alanduse ihu muudetakse Jumala hiilguse ja au ihuks. Nii et tänane keha on
alanduse keha. Miks? Kuidas me seda alandame? Oma patu läbi alandame oma keha. Kogu
Aadama rass alandab end patu läbi, milles ta elab. Kuidas meid alandatakse? Meie keha tahab
ja teeb asju, mis on väga alandavad. Sa võid süüa parimat toitu või juua parimat veini, kuid
ühel hetkel pead oma sisemuse siiski tühjendama. Kui paljud meist teevad seda väärikalt? See
paneb kohe paika fakti, et me elame alandatud kehas. Sul võib seljas olla kõige kallim riietus,
elegantne, kuid kui sa natuke ringi jooksed, siis hakkad sa higistama. Sulle tuletatakse meelde,
et elad alanduse kehas. See on hea meenutus sellest, et oleme patused olevused. Maksame
oma ja Aadama patu eest karistuse kandmisega. Kuid tänu Jumalale, et see pole veel asja
lõpp. Me saame omale aulise keha, nagu Jeesuse kehagi. Kas mõistad? Sinu kehal on üks
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imeline saatus. Vaatame Filiplastele 3:10-11, siin kirjeldatakse Pauluse motivatsiooni eluks
või tema elu mõtet:“ Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste
osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist.“ Pange
tähele, Paulus ütleb siin „et ma kuidagi jõuaksin“. Paulus ei võtnud pääsemist
iseenesestmõistetavana. Isegi Paulus, suur apostel, ütles, et minu sihiks on ülestõusmine
Issandas Jeesuses Kristuses. Tead, mida tähendab ülestõusmine kreeka keeles? Õigetele,
ainult Jumala ees õigetele üles tõusmine. Paulus ei võtnud seda automaatselt. Ta püüdis elada
nii, et ta arvataks pääsenute hulka. Kui Paulus ei võtnud Jumala päästet
iseenesestmõistetavana, ei saa ka meie seda teha. Kui sina võtad Jumala päästet
iseenesestmõistetavalt, siis sellega võtad sa suure riski. 1 Kor 9:27. Jällegi Pauluse enda
tsitaat:“ vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks
väärituks.“ Kogu oma ilmutuste, imeliste annete ja oma teadmistega ütleb Paulus:“ Ma
kohtlen oma keha julmusega.“ Kreeka keeles on „julm“ tähendus tegelikult „silma siniseks
lööma“. Mõni piiblitõlge ütleb ka „ma peksan oma keha ja alistan selle“. Et ühelgi juhul ei
juhtuks seda, et ma teistele jutlustades ise osutuks kuidagi mittekõlbavaks. Jutlustajad, see
kõik on meile! Räägin ka mõne aja pärast sellest, kuidas Jumal mulle seda kirjakohta õpetas ja
selgitas. Me võime teisi manitseda ja ise olla täiesti ebaväärikad juhul, kui me ei kontrolli oma
kehasid. Kuidas me siis peaksime oma keha kohtlema? Meie keha juures on ju mitmeid
aspekte, mida tähele panna, kuid neist tähtsaim on söömine, joomine. See on koguni nii
tavapärane teema, et me isegi ei räägi sellest enam koguduses. Kuid ikkagi ka koguduse
liikmed ju söövad ja joovad oma ihu tarbeks. Ja usun, et Jumal tahab meile selles küsimuses
nõu anda. See on Jumala instruktsioon õigeks toitumiseks-joomiseks. Loeme Jesaja 55:2:“
Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida?“ Miks sa
sööd kogu seda rämpstoitu, mis ei tee sulle üldse head? Ja raiskad palju raha asjadele, mis
sind ei hoolda ega ravi ega tee tervemaks? See kirjakoht on väga kaasaaegne minu meelest.
Jumal jätkab siin:“ Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head..“ See on nii lihtne. Söö asju,
mis on sulle head. Mis toidavad sind ja ei tekita vähki. Paljud asjad, mida tänapäeval sööme,
tekitavad vähki. „ja kosutada ennast rammusate roogadega.“ Jumal ütleb:“ Hoolitse oma
hinge eest, süües tervislikult! Söö seda, mis on hea!“ Kui rumal on süüa seda, mis pole meile
hea. Ja kui õnnetu lugu on see, kui me isegi ei tea, mis on hea. Loeme 1 Kor 10:31. Siin on
väga lihtne instruktsioon. „Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud- tehke
seda Jumala austamiseks!“ Nii et kui sööme või joome, siis teeme seda Jumala auks. Kas
mõtled sellele, kui istud lõunalauda? Esitan ühe küsimuse, millele ma ise ei vasta: Kas on
võimalik Jumala austamiseks üle süüa? Sellele küsimusele võite ise leida vastuse. Inimesed ei
räägi tavaliselt sellistest asjadest kirikus. Tean, et nad ei räägi. Kuid peaksid rääkima. Oleme
väga ebaloogilised. Kui kogudusse tuleb joodik või narkomaan, siis me ütleme talle:“ Pead
loobuma sellest või sellest!“ Me ei ütle:“ Oh, alkohol ja narkootikumid, see on nii ebamugav
teema, ärme sellest küll räägi! See võtab tõsiseks!“ Miks me ei räägi kunagi uutele
koguduseliikmetele toitumisest? Hoosea 4:6 ütleb Jumal läbi prohveti:“Rahvas hukkub
tarkuse puudusel!“ See vastab absoluutselt tänapäeva Ameerika Ühendriikidele. Jumala
rahvas hukkub teadmiste puudumise tõttu. Tea, et sa ei kuula täna tavalist jutlust, vaid siin on
lahinguväli! Täna siin! Võitleme paljude naiste ja meeste elude pärast. Osad neist on täna siin.
Ja kui sa ei kuula hoolega seda, mida on öelda Piiblil ja ka tervel mõistusel, siis kunagi hiljem
kahetsed seda. Sinu keha ja tervise peale käib mäng. Üks tublidest sekretäridest on mind
varustanud lehtedega, millel leidub hulganisti teaduslikke fakte sel teemal, kuidas peaksime
toituma. Need faktid on võetud sellistest allikatest nagu Ameerika Inimelu ja Tervise Amet,
Ameerika Põllumajanduse Liit, Ameerika Vähiliit. Nii et siin on tegemist ekspertarvamusega,
mitte veidrikega. Usutavasti need faktid pole kaugel tõest, ka siis, kui need on valed. Kui need
faktid on valed, on nad siiski intelligentsed. Teadlaste hinnangul on 40-60% vähijuhtudest
tingitud valedest toitumisharjumustest. Ameerika Rahvusliku Vähi Instituudi andmeil on 35%
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vähihaigete surmajuhtumitest seotud haigete toitumisega. See tähendab, et meil on oma
igapäevastes toitumisharjumustes suur võimalus ennetada vähki haigestumise riski. Kas see
jõuab teile kohale? Ameeriklaste tarbimisuuringutest selgub, et 6 korral 10-st on
toitumisharjumustega seotud järgmised haigused: südamehaigused, vähk, südameatakk,
suhkruhaigus, veresoonte lupjumine, ummistumine, krooniline maksahaigus, luude
hõrenemine, soolestikuhädad. Need on paljude teiste hulgast. 40% ameeriklastest on
ülekaalulised ja 25% liiga paksud. Statistilised andmed puudutavad nii usklikke kui
uskmatuid. 25% Ameerika lastest on ülekaalulised. Häbi teile lapsevanemad! Te ohverdate
oma laste heaolu ja seda läbi ignorantsuse või laiskuse, sest need lapsed omavad palju
suuremaid terviseriske oma hilisemas elus. Usun, et ühe ema suurimaks kohustuseks on
juhtida lapsi õigete toitumisharjumusteni. Olen kohanud nii paljusid mehi, kes pole suutnud
üle saada halbadest harjumustest, mis nende emad neile on lapsepõlves sisse harjutanud.
Ruumis on praegu imelik vaikus. Lähme edasi limonaadide juurde. Kahjuks pean tunnistama,
et meie enda kontori koridoris seisis suur punane Coca-Cola kanister. Mina ja mu abikaasa
palvetasime, et see kanister viidaks minema ja see viidigi õnneks minema. Olgu, lähme nüüd
limonaadide ja kihisevate jookide juurde. Aastaks 1900 jõid ameeriklased 12 pudelit
limonaadi aastas. Aastaks 1980 tõusis see arv 359 pudelini aastas iga mehe, naise ja lapse
kohta Ühendriikides. Ja 80-ndatest aastatest alates on see number kindlasti kasvanud. 1821.
aastal tarbisid ameeriklased aastas 4 kg jagu suhkrut. Aastaks 1970 ulatus suhkru arv 40 kg
aasta kohta. Aastaks 1996 oli suhkru tarbimise arv tõusnud 56,8 kg aastas. 1 Coca-Cola purgis
on 9 teelusikatäit suhkrut. Enamus eelsoojendatud ja pakendatud toite on küllastatud
suhkruga. Sa isegi ei tea seda. Ja elad edasi mitteteadlikuna, kui just Jumal sind ei „ärata“.
1960-1980-ndate aastate lõikes langes vee tarbimine 266 liitrilt 159,6 liitrile ühe inimese
kohta aastas. Võib-olla mõtled, et mis tähtsust sel on? Sel on tähtsus, sest vesi teeb kehas
seda, mida ükski teine vedelik iial ei suuda teha. Kõik muud vedelikud tekitavad teatud survet
sinu neerudele. Ja nüüd kõige hämmastavam tsitaat. Oleme kõik põnevil uue aastatuhande ehk
2000 aastanumbri pärast. Kuid aastaks 2000 põeb iga 3. ameeriklane 5 hulgast vähki. 2 haiget
5 hulgast! Kõik hinnangud on meditsiinilistest allikatest. Kui ühes rahvuses oleks 2 inimesel
5-st koolera, siis kutsuksime seda haiguspuhangut kooleraepideemiaks. Tead, mis meil
ameeriklastel siin on? Vähi epideemia. Kas keegi teeb midagi selle vastu? Kes hoolib? Kui
palju koguduses kuuleme vähi epideemia kohta. Kui tekiks kooleraepideemia, siis kõik
kogudused palvetaksid. Aga see...me pole oma silmi avanud. Oleme Saatana poolt
pimestatud, et me tegelikku olukorda ei näeks. Siin mõned soovitused selle kohta, kuidas
vältida vähki haigestumist. Need kõik tegelevad sellega, mida joome-sööme. 1. Väldi
rasvumist, 2. Vähenda süsivesikute arvu, 3. Söö rohkem kiudaineid sisaldavaid toite, 4. Söö
rohkem A-ja C-vitamiinide rikkaid toite, 5. Söö rohkem ristõielisi juurvilju, 6. Söö mõõdukalt
soolatud, suitsutatud ja nitraate sisaldavaid toite, 7. Tarbi mõõdukas koguses alkoholi. Siin
pole täielikku nimekirja, kuid sisuliselt sõltub kõik sellest, mida sööme ja joome.
Südameatakkide ärahoidmine. Põhiliselt dieet, pärilikkus, harjumused. Pärilikkust ei saa me
muuta, kuid oma menüüd saame küll muuta. Ja enamus meist peaks oma treeningharjumusi
muutma. Olime Ruthiga reisil 11 kuud. Kui tulime koju, siis kodu prügisaht ei töötanud
korralikult. Prügifirma, kellega oli leping, parandas prügisahti ära. Parandaja ütles:“Probleem
oli selles, et te ei kasutanud oma prügisahti.“ See on paljude meie musklite probleem- need
loodi kasutamiseks. Mitte selleks, et seal peal istuda. Te küll naerate, kuid kas see, mis räägin,
pole mitte tõsi? Nüüd südameataki ärahoidmisest: 1. Kaalu jälgimine, 2. Füüsiline trenn, 3.
Rasva tarbimise kogus, 4. Potassiumi, Caltsiumi ja Magneesiumi tarbimine, 5. Kõrge kiudaine
sisaldusega toidud. Kui paljud teavad, mis on kõrge kiudainega toidud? Mõned. Mul on üks
põnev analüüs ühelt Ameerika meditsiinianalüütikult. Selle lugemine võtab natuke aega. Selle
riigi ja vahest ka maailma suurimaks tervishoiu probleemiks on ennetava käitumise
puudumine. Tundub, et inimloomusele on omane eirata haiguse tekkimise võimalust seni,
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kuni see reaalselt tekib. Kui haigus on tekkinud, oleme valmis tegema ükskõik mida, et
kaotatud tervis tagasi saada. Kui pered, koolid ja meedia keskenduksid teatud määral nendele
teemadele, vähendaksime valu ja miljoneid dollareid, mis on kulutatud haiguse ravile. Miks
mitte kogudused? Kas me mitte ei huvitu kogu inimesest, kes on koguduses või huvitab meid
ainult tema vaim. keegi ütles kunagi sarkastiliselt kirikute kohta:“ Kogudused ei hooli inimese
kehast, vaid igaviku jaoks eelpakendatud vaimust.“ Kahju, et kogudus ei tegele niivõrd
aktuaalsete teemadega. Suurim tööstus USA-s on tervishoiutööstus. Kuid tegelikult on see
haigete tööstus ja mitte tervishoiutööstus. Sest hea tervis ei maksa palju. Haige tervis maksab
palju. Meditsiinianalüütik jätkab. Räägib kui ameeriklane ameeriklastele. Kõigepealt oleme
üks maa, mis on üleliigsust täis. Keskmine ameeriklane on paks ja füüsiliselt alatreenitud.
Suuname ennast vastavalt telekale ja teleka ees ka sööme. See on ka tõsi enamuste koguduse
liikmete kohta. Meie elu ei keerle palve ja Piibli lugemise ümber. Tõeliselt tähtsad hetked elus
on need, mil vaatame telekat. Hiljutine artikkel ajakirjas „Prevention“ nentis, et üks lihtne viis
liigkaalu kaotamiseks on vähendada televiisori vaatamist 1 h päevas. Inimesed söövad nii
palju, et on toitu täis topitud selle asemel, et olla söömisest rahul. Pearooga sööme samuti
õhtul, siis kui aktiivsus ning kalorivajadus on kõige väiksemad. Siin on üks soovitus
analüütikult ameeriklaste menüü parandamiseks: 1. Sööge erinevaid toite, 2. Püsige
tervislikus kaalus, 3. Valige toit, mis on vähese rasva sisaldusega, 4. Valige toidumenüü,
milles on palju juurvilju, puuvilju, teravilju, 5. Kasutage mõõdukas koguses suhkrut, soola,
alkoholi. Info tuleb USA Terviseagentuurilt ja USA Põllumajanduse Instituudilt. Nüüd
vaatame ühte diagrammi, selle nimi on toidupüramiid. Kõige alumises püramiidi osas on leib,
riis, helbed ja pasta. Me peaksime päevas sööma 6-11 portsionit neid aineid. Järgmine tase
jaotub kaheks: vasakul on juurvilja grupp, 3-4 portsionit päevas ja paremal on puuviljad. Kaks
peamist toitu menüüs peaksid olema leib, pasta, teravili ja riis. Kolmanda taseme otsas
vasakul on piim, jogurt ja juust. Paremal liha, linnuliha, kala jne. Kõige kõrgemal on
maiustused ja rasvad. Need mängivad väga minimaalselt rolli meie menüüs. Kas mõnedel
teist on see püramiid vastupidises järjekorras? Siin on teie elu kaalul! Mind ei häiri teie naer,
kuid püüan võita tähelepanu. Teie elu võib siin olla kaalul. Siin on mõned inimesed, kes kas
elavad või surevad vastavalt sellele, kuidas tänasele sõnumile reageerivad. Loodan, et
armastate mind, armastan teid- seepärast räägin neid asju. Liigume edasi. Tahan rääkida
lastevanemate vastutusest. Olen juba öelnud, et pereemal on tohutu suur vastutus juhtida lapsi
õigele toidumenüüle. Emad peavad julgustama ja olema eeskujuks lastele spordi tegemisel.
Tahan küsida: kas kohtled oma autot või maja paremini kui oma keha? Kas kulutad rohkem
aega oma auto või maja eest hoolitsemisele kui oma keha eest hoolitsemisele? Kui auto kulub
ära või maja põleb maha, saab hankida uued, aga kui keha annab otsad, ei saa seda millegagi
asendada. Ka dieet pole ravim. Võid olla 15 erineval dieedil ja lõpuks on halvem olla kui
varem. On ainult üks abivahend- MUUTA OMA ELUSTIILI. Kas kuulsid? Muuda oma
elustiili. Inimesed, kes müüvad sulle toitu, kas neid huvitab rohkem sinu tervis või sinu raha?
Mõned on eetilised, toredad, kuid mõned südametunnistuseta. Nad teevad ükskõik mida, et
kulutaksid rohkem raha toidule. Suur osa reklaamitööstusest on pühendunud toidu
reklaamimisele. Tabel, mida vaatasime, on loodud Ameerika Tervishoiu Organisatsiooni ja
Ameerika Põllumajanduse Instituudi poolt. See oli 3 kuud vaka all ega olnud avaldatud, kuna
lihatööstus võitles ägedalt selle tabeli avaldamise vastu. Kas nad muretsesid sinu tervise
pärast või sinu raha pärast? Lõpuks otsustas USA valitsus, et see tabel tuleb avaldada
Ameerika rahva hüvanguks ja tõe avaldamiseks, ükskõik mis tingimusel. Nüüd jagan ka
isikliku tunnistuse, sest ma räägin oma kogemusest ja mitte mingist teooriast. 1986. aastal
olime mina ja mu naine Ruth ühes Austria hotellis puhkamas. Selle hotelli toit oli imeline,
tohutult maitsev. Ühel lõunasöögil serveeriti meile praetud kala friikartulitega. Olime joonud
kanget kohvi koos koorega, tavaliselt lõpetasime oma söögi jäätise portsuga. Ruth võib-olla ei
võtnudki jäätist, kuid mina võtsin. Vaatasime seda praetud kala koos kogu selles oleva
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rasvaga, siis tõdesime endile, et see toit pole mitte hea meie tervisele. Seal siis palvetasime:“
Jumal, aita meil süüa targasti!“ Ja nii palvetasime iga päev. Ja meil polnud aimugi, kuidas see
lihtne palve meie eludele mõjub. See on täielikult muutnud me elustiili. Muutus pole tulnud
koheselt igale poole, vaid samm-sammult. 1991. aastal olin ma Ruthiga Hawaiil oma
akadeemilisel puhkusel, kuid see ei osutunud üldse eriliseks puhkuseks. Jäin kriitiliselt
haigeks, mu süda oli haige, diagnoosiga bakteriaalne infektsioon, mis põhjustas
südamekudede põletikku, tavaliselt surmaga lõppevat. Kuni antibiootikute avastamiseni
sellele südamerikkele polnud ravi. Kuid Jumal oli mulle armuline, ma olin 17 päeva haiglas. 6
nädalat olin antibiootikumi kuuril ja siiski olen täna elus. Tänan Jumalat arstide eest. Tänan
Jumalat kogu meditsiinilise personali eest, kes mind ravis. Kuid mäletan, et umbes päev enne
oma haiglasse minekut olin kella kahe paiku öösel üleval ja hakkasin Jumalaga rääkima:“
Issand, olen inimestele tervenemisest õpetanud, usun tervenemisse ja olen näinud imesid, kuid
miks ei saa mina praegu terveks?“ Ma ei suuda kirjeldada kõike seda, mis siis juhtus. See oli
nii, otsekui minul oleks olnud isiklik intervjuu Jeesusega. Kuigi ma Teda ei näinud, natuke
nagu oleksin olnud Jeesuse Kristuse kohtutrooni ees ja äärmiselt õrnalt ja ilma mingisuguse
hukkamõistuta näitas Jeesus mulle, milline oli olnud minu senine eluviis. Seda siis kuni selle
hetkeni seal öösel üleval olles. Nägin igasuguseid stseene oma elust ja kas tead, kus enamus
stseene aset leidis? Restoranides. Keegi kunagi ütles, et kui tahad linnas leida head restorani,
küsi pastori käest nõu. Siin on üks küllaltki tabav tõde peidus. Jeesus ei mõistnud mind hukka,
vaid lihtsalt näitas mulle seda, kuidas olin siiamaani elanud. Olin keskmiselt edukas jutlustaja,
minu kolleegid austasid mind. Kogudus aktsepteeris mind, ainult üks isik ei aktsepteerinud
mind. See oli Jeesus. Ma mõtlen Paulusele, kes ütles, „et ma teistele jutlustades ei osutuks
kuidagi väärituks.“ Oleksin vabalt võinud seal haiglas surra. Ma poleks surres olnud vaimselt
langenud, kuid jutlustajana oleksin küll Jumala ja inimeste ees diskvalifitseerunud. Mu kallid
jutlustajatest sõbrad, palun kaaluge neid asju hoolega! Kui Paulus võis olla kuidagi
diskvalifitseeritud, kas siis sa ei või? Paulus ütles, et tema võis saada diskvalifitseeritud siis,
kui ta ei omanud täit kontrolli oma keha üle. Sa võib-olla küsid: vend Prince, milles siis sina
eksisid? Väga lihtsalt öeldes ei teinud ma Piibli õpetuse kohaselt. Asi polnud selles, mida
tegin valesti, vaid selles, mida ma üldsegi ei teinud. Annan ühe kirjakoha. Koloslastele 3:2:“
Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal,“ Ma jutlustasin, olin oma
teenistuses aktiivne, kuid kahjuks olid enamus minu mõtteid seotud maapealsete asjadega. Mu
maja, mu toit, kõiksugu materiaalsed asjad. Teatud viisil olin kaotanud silme eest taevase
igaviku. Ütlen seda puhtalt isikliku kogemuse põhjal. Jeesus mõistis mind selles süüdi. Selle
tulemusena tegin oma elus kannapöörde. Vaadates tagasi oma elu peale, võin öelda, et olin
nagu autojuht, kes arreteeriti paar meetrit enne ristmikku. Ja peale arreteerimist tegin
kannapöörde, sõitsin vastupidises suunas võrreldes sellega, kuhu enne olin sõitnud. See pilt on
üks parimatest meeleparanduse metafooridest, mida tean. Loeme veel ühte kirjakohta. 1 Kor
15:19. Olen olnud nelipühilane rohkem aastaid kui enamusel teil on kokku. Siis hakkasin
karismaatikuks. See muudab sind natuke respekteeritumaks, kuid muud see ei muuda. Pean
ütlema, et oma suure kokkupuute juures karismaatikute ja nelipühilastega, et enamus ei ela
nii, et neil oleks mõttes igavik. Oleme haaratud igat sorti materiaalsetest väärtustest, asjadest.
Tahan lugeda Pauluse sõnu, sest usun, et need kehtivad meie kohta. 1 Kor 15:19:“ Kui me
loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad.“ Üks
teine tõlge ütleb:“ Need, keda kõige enam haletsetakse.“ Kui kõik, mis Jumalalt ootame, on
midagi praeguses elus ja see piirdub ainult selle eluga, kui me mured on ainult selle eluga
seotud, siis nimetab Paulus meid kõige haletsusväärsemaks üldse. Kuid meie ei näe seda.
Kuid paljud meist on haletsusväärsed. Oleme nii uhked selle üle, et tantsime ja räägime
keeltes ja teeme mitmeid muid asju. Minule meeldivad kõik need asjad, kuid see ei muuda
meie vaimu. 1986. aastal alustasime Ruth’iga oma toidumenüü eest palvetamist. Meil polnud
aimugi, millesse me astume. Kui tagasi vaatan, siis oleksime justkui teises maailmas praegu.
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Muutus ei tulnud muidugi ühekorraga. 1987. aastal tegin mõned meditsiinilised kontrollid
läbi. Mu kolesteroolitase oli 280. Need, kes teist teavad midagi kolesteroolist, teavad, et kõik
näidud, mis on üle 200, loetakse ohtlikuks. Tegelikult arvan, et ka 200 pole juba üldse
turvaline. Arst küsis minult, et kas tahan dieeti või ravikuuri. Ütlesin, et tahan dieeti ja sain
endale dietoloogi, kes suutis mind aidata, kuid enamuse pidin siiski ise ja läbi oma naise
avastama. Kuid aastal 1996 oli mu kolesteroolitase 140. See kukkus täpselt 50%. Sa võib-olla
ütled:“ No, aga Jumal oleks võinud ju seda teha!“ Tõsi, kuid Ta ei teinud midagi seni, kuni
mina end liigutama hakkasin. Jumal ütleb, et kui sina teed nii, teen mina naa, kui sina ei tee
nii, siis mina ei tee naa. Mõned meist on lihtsalt laisad. Rõhutan, et olen tänulik kõigile
arstidele, kes mind on aidanud. Osad arstid on teadlikumad kui mõned jutlustajad. Kohe ütlen
ka, miks. Mitte sellepärast, et jutlustajad oleksid kuidagi halvad inimesed, vaid seepärast, et
sageli arstidel on vastused ja jutlustajatel pole. Tean liiga palju jutlustajatest, olen jutlustaja
juba üle 50 aasta. Ma avaldan sulle mõned meie ametisaladused. Mida kristlastena peame
tegema? Siin on ühed väga realistlikud vastused. Läheme edasi Rm 12. peatükki. Rm 12:1:“
Nüüd, vennad, kutsun teid üles...“ Siin Paulus palub meid. Palub meid suurest südamemurest.
„..Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks
ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.“ Esimene asi, mida Jumal meilt ootab kui
oleme evangeeliumi valgust näinud, on see, et tooksime ihud elavaks pühaks ohvriks! Anna
oma keha Jumalale, pane see Jumala altarile. Peale seda ei kuulu su keha enam sulle. See
kuulub Jumalale. Jah, sa elad selles kehas, oled majahoidja. Oma elu lõpus annad Jumalale
aru sellest, kuidas oma keha oled kohelnud, keha ehk Jumala templit. Vaatame ühte väga
tähtsat kirjakohta Rm 8:11. Suurim panustaja inimkeha tervisesse on Püha Vaim:“ Kui nüüd
teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas,
teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.“ Kõige tähtsam faktor terve
inimese kehas on Püha Vaim ja Tema suudab korvata paljud meie puudujäägid. Seda Ta ka
arvatavasti teeb paljudele taist. Kuid ka sellel on piir. Loeme Galaatlastele 5:16-17:“ Tahan
öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.“ Teiste sõnadega võib Püha Vaim
meid hoida himudes elamast. Kuid siin on ka üks hoiatus järgmises salmis:“ Sest lihalik
loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu, need on teineteise vastased, nii et te ei
saa teha, mida tahaksite.“ Nii et sinu sees on kaks jõudu, kui sa oled kristlane. Üks on Püha
Vaim, teine on „liha“ ehk sinu vana patune loomus. Nemad on omavahel vastuolus. Nii et kui
alistud Pühale Vaimule, siis sa surud liha alla, kuid kui alistud lihale, siis surud Püha Vaimu
alla. Nad on teineteise vastased. Kui rahuldad oma liha vajadusi, siis hõõrud Püha Vaimu. Sa
justkui ütleksid Talle:“Sa oled mulle tähtis, kuid see on see, millest ma praegu huvitatud
olen.“ Sa ei saa mõlema vajadusi rahuldada. Sa pead ühe neist valima. Nüüd hakkan oma
sõnumiga lõpetama, kuid annan ka sulle võimaluse reageerida mu tänasele jutlusele. Ma ei
sunni sind ega isegi õhuta mitte. Kas on siin kedagi, kes pole kunagi oma ihu andnud elavaks
pühaks ohvriks Jeesusele? Või kui kunagi tegid seda, kuid tegid kompromissi ja tahad täna
oma pühendumist uuendada? Võtame natuke mõtlemisaega. Ja ütlen, et osade jaoks on see
praegu elu ja surma küsimus. Me ei mängi mingit religioosset mängu. Sinu elu võib olla
kaalul! Järgmise 2-5 aasta jooksul võid sa kas elada või surra, vastavalt sellele, kuidas kohtled
oma keha. Ma palvetan:“ Isa, palun nende inimeste pärast, kes siin on, Sinu laste pärast, et Sa
suruksid selle tõe läbi inimeste südamesse, sellest sageli ei räägita koguduses, kuid see on
ülioluline teema, see puudutab nende inimeste tervist, keda Sina armastad. Jumal, palun Sinu
armu paljudele, kes on praegu ristteel, et teha üks südameotsus asetada oma keha Sinu
altarile.“ Ma hoiatan sind, et sellest hetkest peale, kui sa oma keha pühendad, pole see enam
sinu oma. Jumal võib sinu keha läkitada Oma riigi tööle ükskõik kuhu, nt Hiinasse. See on
Tema keha, mitte sinu oma. Ta võib anda sulle sellise ameti, mis sulle ei meeldi. Kuid see on
Tema keha, mitte sinu. Kui vabatahtlikult tahad anda oma keha Jumalale ohvriks ja see on su
kindel südameotsus, siis palun tõuse püsti. Ära tee seda, kui sa ei hakka selle järgi elama.
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Olen rõõmus nende pärast, kes tõusid, kuid ka nende pärast, kes istusid. Mul on hea meel, et
võtate seda teemat tõsiselt, sest see otsus on tõsine. Nii paljud inimesed seisavad, et teid siia
ette kutsuda oleks tarbetu. Ma palun pastorit, et ta tuleks kantslisse. Nüüd ma juhin teid
palves, korda neid sõnu minu järel:“ Issand Jeesus, ma usun, et oled Jumala Poeg ja ainus viis
Jumala juurde on läbi Sinu ja Sinu ristisurma ja ülestõusmise. Selle valguses, mida täna olen
kuulnud, olen otsustanud anda oma keha Sinu altarile. Ma annan oma keha Sulle. Ma mõistan,
et nüüdsest peale olen ma oma kehas majaline ja ma vastutan oma keha eest, kuid ma toetun
Sinu armule. Kui ma olen siiras ja pühendunud, annad Sina mulle armu jääda pühendunuks.
Jeesus, pühendan end Sulle kui oma Päästjale ja Issandale. Ja ma usaldan Sind selles asjas,
mis puudutab keha ja tervist. Jeesuse nimel, aamen!“
Jumal peab kogudust aruandekohuslaseks.
Mu teemaks on, et kõikides riikides, kus on kogudused, võtab Jumal need kogudused
vastutusele seal maal kehtiva üldise olukorra eest. Mina usun, et Ameerika puudutamiseks
peab kõigepealt tabama või puudutama kogudust. Sest läbi koguduse saab Jumal rahvast
puudutada. Ja usun, et Jumal mõistab koguduse üle kohut ka selle järgi, mis osaliselt toimub
samas riigis. Walesis oli 1904. aastal suur ärkamine, mis raputas tervet rahvast. See mõjutas
kõiki inimesi. Seal maal tegeletakse kaevandamisega. Wales’lased olid väga ropu suuga
küllaltki õelad inimesed. Kuid kui ärkamine algas, puudutas see ka ponisid, kes vedasid
kaevandustest leitavat maaki erinevatesse punktidesse. Enamasti vandusid ja ropendasid
kaevurid hirmsasti, kui lasti ponidele andsid, kuid kui nad ärkamise tulemusel enam ei
ropendanud, ei osanud ponid enam kaupa peale võtta, õieti nad ei tulnud lähedalegi. See on
üks elav näide sellest, kuidas reaalne ärkamine võib inimeste elusid mõjutada. Usun, et ka
meil pole muud lootust, kui see, et Jumal liigub oma suveräänses ja võimsas väes, puudutades
miljoneid inimesi. 1948. aastal toimus ühel Šotimaa väikesel saarel ärkamine. Ka mina sain
olla Jumala poolt kasutatud. See rahvas seal oli väga lihtne ja seal oli väike linn. Mere ääres,
kus käisid kaubalaevad, kui ärkamise ajal tulid laevad selle saare sadamasse, siis langes
Jumala Vaim nende peale ja nad kõik langesid maha ja palusid Jumalalt armu. Jällegi ühes
teises linnas ärkamise ajal kui inimesed sisenesid sinna linna, siis nad langesid kõnniteel
silmili maha ja palusid Jumala käest armu ja halastust. See on ärkamine! See pole lihtsalt see,
kui mõned inimesed saavad päästetud. Evangelism pole ärkamine. Kogudus vajab ärkamist ja
mitte evangelismi. Kogudus on olnud surnud ja vajab taaselustamist. Nii et oma tänases
teemas käsitlen koguduse peal olevat vastutust ja muutusi, mis peavad koguduses toimuma,
kui me tõesti igatseme kogeda reaalset ärkamist. On põhimõtteid, mis on selle teemaga
seotud. Loeme Efeslastele 1:22-23:“ ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi
asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.“ On kaks
sõna, mis kirjeldavad Jumala rahvast selles koguduses. Kogudus ja Kristuse Ihu. Mul on
kodus kassetid „Seitse pilti Jumala kogudusest“. Seal piltidel on 1. Kogudus, 2. Kristuse Ihu,
3. Jumala töötegijad, 4. Jumala tempel, 5. Jumala perekond, 6. Pruut, 7. Armee. See annab
pildi sellest, kui mitmekülgne kogudus peaks olema. Räägin täna punktidest 1. Kogudus ja 2.
Kristuse Ihu. Kogudus on Kristuse Ihu. Kristus on pea, kogudus on keha. See on ilmne, et
minu pea ei saa midagi teha oma keha koostööta. Kui tahan minna uksest välja, siis mu pea
võib küll seda otsustada, kuid jalad peavad mind uksest välja viima. Kui tõstan oma Piiblit,
siis mu pea teeb otsuse, kuid mu käed peavad tõstma Piiblit. Samamoodi on Kristuse ja Ta
ihuga. Kristusel on plaanid ja igatsused, kuid Ta ei saa neid ilma kehata ehk koguduseta ellu
viia. Võib-olla mõtled, et miks Kristus ei pane kogudust kõrvale ja ei lähe ja tee neid asju ise
ära. Ta ei tee seda. Olen õppinud aastate jooksul, et kui Jumal tahab, et me midagi teeksime,
siis ta mitte kunagi ei tee seda asja meie eest ära. Sa võib-olla ütled, et noh, Jeesus käskis meil
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minna välja kuulutama kõigile rahvastele evangeeliumi. Praegu on 19 sajandit juba
möödunud, kuid maailmas on ikka veel rahvuseid, kes pole armuõpetust üldse kuulnudki.
Miks Jumal ei ütle:“ Oh, olen väsinud ootamast, tulen taevast alla ja teen selle töö ükskord ise
ära!“ Ta ei tee seda. See kõik jääb tegemata kuni kogudus seda teeb. See on üks aspekte
asjast. Teine pool asjast on keerulisem- sõna „kogudus“. See on üks väga õnnetu sõna. Mul on
kahju, et see üldse kasutusele võeti. Ajalooliselt pärineb sõna „kogudus“ kreeka keelsest
fraasist kuriakon, see tähendab „seda, mis kuulub Issandale“ ehk Curios oleks Jumal.
Kogudus on siis see, mis Jumalgi on. See sõna inglise keelde tõlgituna on muudetud nii, et
tuleks välja sõna „church“. Seda see tähendabki, midagi, mis kuulub Jumalale. Kreeka keeles
ecclesia tähendab juhtivat riigiorganit tolleaegses kreeka keelses ühiskonnas. Sisuliselt
koosnes Kreeka väikestest linnriikidest nagu Ateena või Korintos, igas linnriigis oli
valitsevaks organiks ecclesia. Ecclesia sõna tuleb kreeka keelsest väljendist „välja kutsuma“,
nii et kogudus on maailmast välja kutsutud Ihu. Võtame Ateena näite. See on kõige ilmekam
näide. Ecclesia oli Ateena valitsusorgan, mis koosnes meestest. Seal polnud muulasi, orje ega
naisterahvaid. Selle määras kreeklaste põhiseadus. Nii oli see kõikides Kreeka linnriikides.
Nii et kogudus, ecclesia, on Kristuse Ihu, mis on maailmast välja kutsutud, et täide viia oma
valitsevat ülesannet. See on sõna „kogudus“ probleem, see ei viita kuidagi sellele, et
kristlased on Jumala Valitsuse maapealsed tegelased. Parim sõna, mida ma asendaksin
„kogudus“ sõnaga oleks assamblee ehk nõukogu. Kuid see sõna pole ka päris täpne. Kunagi
lugesin veidi USA ajalugu, Virginia osariiki kunagi valitses kindlatest saadikutest koosnev
nõukogu. Mis on siis kogudus? See on Kristuse valitsev nõukogu Maal. Meie oleme
vastutavad juhtima Tema Valitsust. Selline mõtteviis on enamike kristlaste seas täiesti võõras.
Ja kuna oleme Jumala saadikud, võtab Jumal meid vastutusele selle eest, mida ja kuidas me
koguduses teeme. Vaadates maailma ja näiteks kaasaaegset Ameerikat, võime öelda, et
inimesed on väga erinevad ja küllaltki halvas olukorras, kuid Jumal vaatab meie peale ja
küsib:“ Mida teie selle asja suhtes ette võtate?“ Paljude asjade suhtes, milliseks maailm on
täna muutunud. Kui me tahame oma rahvast muuta, siis me peame muutma kogudust.
Šotimaa ärkamisel kasutas Jumal ühte Ewan Robertsi nimelist meest, tema polnud mingi suur
jutlustaja, kuid tal oli üks hüüdlause:“ Venita kogudust ja maailm kummardab!“ Kui sa
muudad kogudust, siis maailm kummardab Jumalat. Kui kogudus ei muutu Jumala heaks, ei
kummarda ka maailm Jumalat. Mitmel viisil sõltub USA saatus kogudusest. Sinust ja minust,
meiesugustest. Kas mõistame siin olevat vastutust? See on väga püha vastutus. Ateenal oli
asutaja, kes andis välja Ateena seadused. Ta nimi oli Solo ja peale seda ei saanud enam
seadust muuta, kuid ecclesial oli õigus välja anda määruseid, kuigi seadusi nad muuta ei
tohtinud. Minu jaoks on ecclesia täpselt nagu kogudus. Kristus lõi seadused, kuid meil on
õigus välja anda määruseid. Me ei või seadust muuta, kuid võime kehtestada määrusi. Vanas
Iiobi raamatu tõlkes on kirjas:“Sa sätestad seaduse ja see viiakse täide!“ Usun, et tuleb üks
aeg meie suhtes Jumalaga, mis anname välja määruseid, mis viiakse täide. Kuna me autoriteet
pole meie endi oma, vaid see tuleb Jeesuselt, kes on kõigi asjade ja ka koguduse ehk Ihu Pea.
Nii et Jeesus täidab koguduse kaudu oma lunastuse plaani, ükskõik kui kaua me viivitame.
Oleme juba 19 sajandit viivitanud evangeeliumi levitamisega. Jeesus ei tule taevast alla me
tööd ära tegema. Ta tuleb siis tagasi, kui meie osa siin maailmas on tehtud. Minu teenistuse
võtmekirjakohaks on Matteuse 24:14:“ Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu
ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ Millal lõpp tuleb? Siis kui
Kuningriigi evangeeliumi on kuulutatud kõigile inimestele. Kes on vastutavad kuulutamise
eest? Kogudus. Usun, et Jeesus ootab meie järgi praegu. Ootab kannatlikult ja samas teatud
mõttes ka kärsitult. 1978. aastal abiellusime me Ruth’iga, see oli mu teine abielu. Osad teist
tundsid minu esimest naist Liidiat, kes oli taanlane. Jutlustasin tol ajal Taanis ja taani keeles,
kas pole uskumatu? Ma ei saaks seda enam teha. 1979. aastal tundsin, et Jumal õhutas mind
tegema ühte raadioprogrammi, ma ei olnud kunagi mõelnud raadiotöö peale, meil polnud
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erilisi rahalisi fonde. Kuid olime sõnakuulelikud Jumalale ja alustasime siis oma programmi,
mis läks eetrisse 7 erinevas raadiojaamas ja saate eelarveks oli 8000 dollarit kuus. Me ei
teadnud, kust see raha tuleb. Kuid me kuuletusime ja meil oli selles asjas ka visioon. Täna
meie raadiosaade tõlgitakse 14 erinevasse keelde ja saade jõuab iga maailma kontinendini.
Hiina, vene, araabia ja hispaania keel on maailma suuremad keelegrupid, millesse meie
programm tõlgitakse. Me lihtsalt alustasime ja Jumal võttis meie töö ise üle. Kuid kui meie ei
oleks alustanud, poleks Jumala saanud üle võtta. Oleme vastutavad Jeesuse ees, et teha seda,
mida ta meil käsib teha. Me oleme vastutavad Tema ees kui Valitsuse liikmed, kes viivad läbi
autoritaarseid otsuseid. Tema meelevallas! Ameerikas on kohutaval määral puudus
meelevallast! Ja paljuski on siin süüdi kogudus, kes ei tegutse Jumala väes ja meelevallas, sest
kogudus pole Jumala meelevalla all. On üks koguduse pea, Tema nimi on Jeesus. Ükskõik
kes, kes ei allu Tema autoriteedile, ei kuulu kogudusse. Tahan tuua ka reaalse näite sellest,
mis juhtub siis, kui kogudus kukub läbi. 2 Tessalooniklastele 2:3:“ Ärgu ükski teid mingil
kombel petku! Sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane
inimene, hukatuse poeg,“ Siin mõeldaks antikristust. Tessalooniklased ootasid Jeesuse tulekut
lähiaja. Paulus korrigeeris neid, seletades, et see päev ei tule enne tagasilangemist. See on
huvitav sõna, ärataganemine, kreeka keeles täpselt sama tähendusega nagu inglise keeles.
Seda sõna kasutatakse vaid kaks korda, Tessaloonika kirjas ja Apostlite tegude raamatus, kui
koguduse juhid Jeruusalemmas teavitavad Paulust, et teda süüdistatakse Moosese seadusest
kaldumises ehk valeõpetuses. Valeõpetus on ära pööramine selgest vaimsest tõest. Ja Paulus
ütleb, et enne antikristust on ilmunud seadusevastane inimene ja peab tulema ärataganemine.
Miks? Sest kogudus on barjäär kurjuse ilmutusele ja Saatan tunneb Piiblit paremini kui
enamus meist ning ta teab, et antikristus ei saa tulla enne, kui kogudus läheb tee pealt eest.
Seetõttu peabki tulema suur taganemine. Sest kogudust koos hoidev meelevald peab saama
murtud, enne kui antikristus saab tulla. Saad aru, mida see tähendab ja milline on meie
vastutus? Meie olemegi see meelevald ja tugi, mis hoiab kogudust. Veidi edasi, salmist 6. 2
Tessalooniklastele 2:6:“ Ja nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmuda alles omal
ajal. Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni
takistab.“ Siin on kaks tõlgendusviisi sellele, kes see antikristust takistab, see võib olla Püha
Vaim ja võib olla ka kogudus. Arvatavasti mõlemad. Püha Vaim koguduses. Lõplik kurjuse
kehastus selles maailmas ei tule enne, kui valeõpetus koguduses avab sellele ukse. Arvan, et
valeõpetus on kanda kinnitanud kõigis kristlike denominatsioonide juhtkondades tänases
USA-s. Meie koguduste juhtkondades valitseb valeõpetus. Pühadust teotav, Kristust salgav,
Jumalat provotseeriv valeõpetus. Me ei peagi kaua jätkama, kuni valeõpetus koguduses on
täielik. Kuid sinnamaani mis on meie vastutus? Hoida kurjuse väge vaos. Me oleme Kristuse
võimu täidesaatjad. Lühidalt, mida Jumal USA-s teeb, sõltub suures osas sellest, mida teeb
Tema kogudus. Annan ühe tuttava kirjakoha, mis on kõigi eestpalvetajate jaoks nr 1. 2
Ajaraamatu 7:14:“ Kui minu rahvas...siis mina parandan maa!“ Jätsin praegu mitu sõna
vahele, kuid mõte on siin selge. Selleks, et Jumal saaks liikuda, peame meie tegema midagi.
Kui Tema rahvas ei tegutse, siis Jumal ei tervenda maad. Siin lasub meie peal selge vastutus.
Üks mõte veel. Kes on kogudus? Ma annan sulle ühe vastuse, mis arvatavasti sind šokeerib.
Loeme Matteuse 28:19. Jeesus ütles oma apostlitele peale oma ülestõusmist:“ Minge siis,
tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, ja õpetades neid
pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu
lõpuni.“ Jeesus ütles, et minge tehke jüngreid ja õpetage neid. Selle tõestuseks, et te teete
jüngreid, ristige neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Kuulen kristlaseid rääkimas rahvaste
jüngerdamisest. Keegi pole jüngriks tehtud enne, kui ta on saanud ristitud. Sest see on jüngri
tunnus. Nii et meil võib küll inimeste üle olla mõju, kuid neist ei saa jüngreid enne, kui nad on
vastu võtnud ristimise. Oleme rääkinud kultuuri kristianiseerimisest. Olen selles suhtes
skeptiline. Ma ei usu, et meie kultuuri saab ristiusustada. Meie ülesanne on teha jüngreid,
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mitte inimesi kristianiseerida. Jeesus ei öelnud, et minge tehke koguduse liikmeid. Ausalt,
enamus meist mõtleb sellisel viisil. Meie koguduses on 8000 liiget, aga mitu jüngrit on meie
seas? Noh, võib-olla 23 jüngrit. Kas arvate, et ma ei räägi tõsiselt? Näitan teile seda mõtet
Piiblist. Loeme Apostlite teod 11:26:“ Ja see oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati
nimetama kristlasteks.“ Sõna „kristlane“ kasutatakse Uues Testamendis vaid kolm korda. Mis
inimesed need kristlased olid? Jah, nad olid jüngrid. Kes pole jüngrid, neil pole õigust end
kristlaseks nimetada. Selleks puudub piibellik alus. Ameerika on vaba maa, siin võivad
inimesed rääkida, mida nad tahavad, kuid räägitav ei pruugi olla piibellik. Jeesus käskis meil
minna ja teha jüngreid, kuid meie probleem on selles, et me pole Jeesuse käsklusi täitnud koos
mõndade säravate eranditega. Koguduseliikmete juurdetoomine jüngerluse asemel on halb,
kuna: 1. Koguduseliikmed annavad maailmale vale pildi kristlaseks olemisest. Kui palju kordi
oled kuulnud inimesi ütlevat:“ Kui see on kristlus, siis ei taha ma sellest osa olla.“ Mina ka ei
tahaks. Kuid see polegi kristlus, kristluse tundemärgiks on jüngerlus. Paljud jüngerliku
liikumise vaated on väga piibellikud, kuid kahjuks mindi vaadete elluviimisel valet teed.
Tahaksin kohe öelda, nagu Pauluski, Oh teie mõistmatud galaatlased, kui te alustasite
Vaimus, miks te arvate, et saate jätkata lihas. See lause võtab kokku jüngerliku liikumise
traagika. Tahan öelda, et olin kohal, kui asi algas, veel kolm venda olid, kelledest vaid kaks
on Jumala juures. See oli täielik Jumala sekkumine, kogu see asi, meie inimesed seda ei
plaaninud, isegi ei tahtnud. Jumal alustas midagi, kuid meie ajasime asja segamini. Arvan, et
umbes aastaga me pöörasime selle asja tagurpidi. Tead, milles oli probleem? Isiklikes
ambitsioonides. Kas ambitsioonid on olnud kunagi koguduses probleemiks? Ma arvan, et see
on probleem number üks koguduses. Nii et tahan öelda, et teiseks probleemiks, mis on
inimestel, kes on kirikuliikmed ja mitte jüngrid, on see, et nad viidavad tõeliste kristlaste
aega, nende aega, kes peaksid tegema jüngreid. Paulus ütles, et kui inimesed ei õpi, ära raiska
nende peale aega. Sellistega ärge tehke tegemist. Mitmed jumalasulased on head töötegijad,
kulutavad lugematul hulgal töötunde ja vaeva inimeste peale, kes ei tee kunagi otsust Jumala
kasuks. See on katastroof. Edasi me räägime tõelisest kogudusest, kristlastest ehk teisisõnu
jüngritest. Millised on jüngriks saamise eeldused või tingimused? Loen kaks kirjakohta
Jeesuse õpetuse kohta. Olete vast märganud, et on ilmunud uus raamat pealkirjaga „Ja nad
ajavad välja kurje vaime“. Paljud asjad, millest see raamat kirjutab, olen mina õppinud rasket
teed mööda selgeks. Ikka ja jälle kui ma tahtsin teatud suunas liikuda ja läksingi uut teed
mööda, liikusin ma tegelikult Jeesuse õpetuse vastu, mis on kirjas Piiblis. Jeesus ei ajanud
kunagi asju segamini, Ta ei teinud kompromissi, Ta ei rääkinud kaksipidist juttu, vaid ütles
täpselt seda, mida Ta mõtles ning tahtis öelda ja Ta teeb seda täna samamoodi. Räägime
kahest väitest, mis puudutab jüngriks olemist. Loeme Matteuse 16:24-25:“ Siis Jeesus ütles
oma jüngritele:“ Kui keegi tahab käia minu järel,“ Jeesuse järel käimine tähendab jüngriks
olemist. Juudi kultuuris on jüngri tunnuseks see, et ta käis koos oma õpetajaga. Iialgi ei läinud
jünger oma õpetajast ette ega käinud tema kõrval, vaid alati tema selja taga. Jeesust järgis
palju inimesi, kuid need, kes kõndisid Ta järel, ehk Tema selja taga, need olid Tema jüngrid.
Loeme edasi salmis 24. „siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! Sest kes
iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab
selle.“ Nii et on kaks vaieldamatut jüngriks olemise tingimust: esiteks enese salgamine,
teiseks enda risti kandmine. Keegi ütles, et Jeesuse rist on koht, kus sinu ja Jumala tahe
ristuvad. See on koht, kus sa sured. Jumal ei suru meile meie risti peale, vaid see on midagi,
mida saab teha üksnes vabatahtlikult. Edasi Jeesus ütleb, et kes iganes tahab oma elu säilitada,
kreeka keelne tõlge ütleb säilitada oma hinge. Kui tahad kinni hoida oma hingeelust, siis
kaotad selle. Kui oled nõus seda vabatahtlikult kaotama, leiad selle. Inimene koosneb hingest,
vaimust ja kehast. Hing on ka ego. Hing koosneb mõistusest, tahtest ja emotsioonidest.
Lühidalt on hing see, kes ütleb:“ Ma tunnen, ma arvan, ma tahan.“ See osa peab surmatama.
See, mida sa tunned, mõtled või tahad, pole oluline. See, mida Jumal ütleb, on oluline, muu
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tuleb surmata. Sa ei saa olla jünger ilma selle sammuta. 2 Timoteose kirjas 3 peatükis
esimeses viies salmis on elav kirjeldus lõpuaja inimkonna iseloomuomadustest. Ja seal on
loetletud 18 kohutavat pattu. Kuid esimene ja viimane patt nimekirjas on seotud armastusega.
Enese-, raha- ja naudinguarmastus. 1 Tim 6:10 ütleb, et rahaarmastus on kõige kurja juur.
Kõik muu kuri patt, mis on loetletud selles peatükis, võrsub rahaarmastusest. Minu arvates on
rahaarmastus üks avalikumaid motivaatoreid tänapäevases Ameerika ühiskonnas. Te pole veel
nii vanaks elanud kui mina, kuid see polnud alati nii. Mina pärinen sõjaväelaste perest. Minu
suguvõsas on sisuliselt kõik mehed olnud briti armee teenistuses. Ja las ma ütlen sulle midagi,
neid ei motiveerinud rahaarmastus. Mis neid motiveeris? Üks sõna, mida täna enam ei kuulekohustus. Inimesed on muutunud. Kes on elanud kauem, teab, kui palju inimesed on
muutunud. See on ajastu märk. Enese-, raha- ja naudinguarmastus. Kui on olnud kunagi
enesekeskne ajastu, siis on see nüüd. Kõik sõnad on eneseareng, eneseväljendus,
enesehinnang. Inimesed ei taipa, et see eesliide enese ees on tegelikult mässav. Nii et
tegelikult me paljundame jumalavastast mässu. Need on siis jüngerluse tingimused. Salga
ennast, võta oma rist ja järgi Jeesust. Sa ei saa Teda järgida, kuni sa pole end salanud ja
võtnud oma risti. Sellest koosnebki kogudus. Kõik muu on teataval määral teisejärguline.
Muu ei saa Jumala eesmärke täita, kuna läheb Tema plaaniga vastuollu. Loeme huvitavat
kirjakohta. Apostlite teod 11:26:“ Ja see oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati
nimetama kristlasteks.“ Keda nimetati kristlasteks? Jüngreid. Kellel on õigus end nimetada
Piibli alusel kristlaseks? Jüngril ja mitte kellelgi teisel. Me võime tiitleid jagada, kuid see ei
kuulu kellegile peale jüngri. Mul on tunne, ja olen tükk aega tõsiselt mõelnud, kas ja mida
täna teiega jagada, kuid Jumal on suveräänselt tegelenud mu naise Ruthi ja minuga. Ma ei
hakka laskuma detailidesse, kuid eile Jumala ligiolus olles meenutas Jumal meile mõlemale
üksikult neid patte, milles olime olnud kinni aastaid tagasi ja mõistsime, et me polnud
tegelikult kunagi lõpuni tegelenud nende pattudega ehk nendest vabanemisega. Ja eile me siis
parandasime meelt nii hästi kui oskasime. Ma arvan, et Jumal hakkab teile teatama pattudest,
mida teie olete aastaid sallinud ja vahest isegi ära unustanud. Kuid Jeesus pole neid
unustanud. Ta ei hoia neid sinu vastu, kuid neid ei kaotata Jumala ees enne, kui oled pattu
tunnistanud, andeks palunud ja meelt parandanud. Ja usun, et paljud meist mõtlevad meie
konverentsi raames:“ Kas ma olen jünger või lihtsalt passiivne kirikuliige?“ Sa võid olla väga
hea kiriku liige, maksad kümnist, käid kirikus, loed oma Piiblit, ei tee kellegile kahju.
Küsimus on selles, et kui paljudele inimestele sa reaalselt head teed? Vaatame veel ühte
jüngerlusega seonduvat kirjakohta. Luuka 14:25-27. Need siin on uskumatult valusad sõnad.
Kuid nad on seal, ja kui me ei taha seda valu kogeda, siis ei saa me ka vabanemist kogeda.
„Aga koos Jeesusega käis palju rahvast.“ Pane tähele, et nad ei järginud Jeesust ehk käinud
Tema järel, vaid niisama Temaga kaasas. Nad polnud jüngrid, vaid lihtsalt huvitatud
inimesed. „Ja ta ütles nende poole pöördudes:“ Kui keegi minu juurde tuleb, ja ei vihka oma
isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu
jünger.“ Kes ei kanna risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. On võimatu saada
Jeesuse järgijaks ja mitte täita neid tingimusi. Sind võib-olla ehmatas siin kirjakohas
kasutatud sõna „vihkamine“. Me ei tohiks püsivalt vihata oma ema, isa, naist või õdesidvendi, kuid niipalju kui mina mõistan seda salmi, siis kui meie sõnakuulelikkus Jumala ees
läheks vastuollu meie ema, isa, abikaasa või õe-vennaga, siis me peaksime ütlema „EI!“ Me
peaksime vihkama kõike, mis takistab meil kogu südamest Jeesust järgimast ja Teda
teenimast. Ja siis ütleb veel tekst „ja veel pealegi iseenese elu.“ See kindlustab lähedaste õige
kohtlemise selles mõttes, et me ei või kedagi teist õigel viisil vihata, kui me ei vihka
kõigepealt omaenda ego! See nõudlik mina, kes kisab:“ Tahan, arvan, vajan, tunnen, olen
tähtis, hoolitse mu eest, tee mu elu mugavaks...“ Kas see vastab teie meelest paljudele
tänapäeva ameeriklastele? Usun küll. Ja peame olema ettevaatlikud, et mitte võtta oma suhet
Jeesusega kuidagi iseenesestmõistetavalt. Ja nüüd viimane asi. Usun, et peame end
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analüüsima ja palvetama:“ Jumal, näita mulle, kas mina olen jünger või lihtsalt kirikuliige? Ja
kui ma olen lihtsalt kirikuliige, siis Jumal, aita mul muutuda!“ „Aamen!“
Kohtumõistmine algab Jumala kojast.
1 Peetruse 4:17 ütleb:“ Kohus peab algama Jumala kojast.“ Usun, et see on ka USA-s tõsi, et
kohtumõistmine algab kogudusest. Toon Vana Testamendi kirjakohtade põhjal kaks näidet. Ja
siis ma toon kaasaaegseid näiteid sellest, miks peab Jumala kohus algama just kogudusest.
Hesekieli raamatus on kaks salmi. Hesekiel on alati olnud minu lemmik kõigist Piibli
prohvetitest. Ta on huvitav isik. Mitte just paljusid ei haarata juustest ja viida Babülooniast
Jeruusalemma, kuid tema viidi. Need salmid kirjeldavad sündmusi, mis juhtusid peale seda.
Loeme Hesekieli 8, ja siis 9. ja 22. peatükki. Usun, et kõik peatükid on väga tähtsad Ameerika
rahva jaoks. Ameerika koguduse jaoks. Hesekieli 8. peatükis näitab Jumal Hesekielile elavalt
seda jäledust, mis toimus Issanda templi sees. Jubedad ja rüvedad teod. Maailmas polnud
need ammu uued teod, kuid jube oli see, et neid tegusid tehti Jumala templis ja nende poolt,
kes oleksid pidanud olema Jumala sulased ja Tema teenistuses. Tahan anda sulle väikese pildi
sellest loost. Loeme Hesekieli 8:10. Jumal juhtis Hesekieli Jehoova templi siseõue. „Siis ma
läksin sisse ja vaatasin, ja ennäe, kõiksugu pilte jäledaist roomajaist ja loomadest ning
kõiksugu Iisraeli soo ebajumalaid oli joonistatud seina peale ümberringi.“ Mõtle sellele, et see
on Jehoova tempel. „Ja nende piltide ees seisis seitsekümmend meest Iisraeli soo vanemaist,
ja Jaasanja, Saafani poeg, seisis nende keskel; igaühel oli käes oma suitsutuspann ja lõhnav
suitsupilv tõusis üles.“ See lõhn on ülistus. Siin need Jumala rahva juhid olid keset Jumala
templit ja kummardasid neid jõledaid deemonlikke kujusid. Jumal ütles Hesekielile:“ Sa pole
veel kõike näinud! Ja ta ütles mulle:“ Sa saad näha veelgi suuremaid häbitegusid, mida nad
teevad. Siis ta viis mind Issanda koja värava suhu, mis on põhja pool, seal istusid naised,
nuttes taga Tammust.“ Tammus oli paganlik viljakuse jumal. Teatud vihmahooaegadel, kui
loodus närbus, nuteti ka Tammust taga, et ta kevadel „üles tõuseks“. Nad tunnistasid seda
paganlikku viljakuse jumalat keset templit. Ja Jumal ütles Hesekielile, et sa pole ikka veel
kõike näinud. „Ja ta ütles mulle:“ Kas sa näed, inimesepoeg? Sa saad näha veelgi suuremaid
häbitegusid kui need. Siis ta viis mind Issanda koja sisemisse õue, ja vaata, Issanda templi
ukse juures, eeskoja ja altari vahel, oli umbes kakskümmend viis meest; neil olid seljad
Issanda templi poole ja näod ida poole, ja nad kummardasid päikest ida poolt.“ Need asjad
toimusid Jumala templi seespool ja koguduse juhtide läbi. „Seepärast talitan minagi tulises
vihas: mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu; ja kuigi nad hüüavad mu kõrvu suure häälega,
ei kuule ma neid.“ Nüüd loeme edasi peatükist 9, siin on kohtumõistmise peatükk. „Siis ta
hüüdis mu kuuldes valju häälega, öeldes:“ Tulge siia, linna nuhtlejad, ja igaühel olgu käes
hävitusriist!“ Ja vaata, kuus meest tuli Ülavärava poolt, mis on põhja poole, ja igaühel oli käes
oma purustusriist; aga nende seas oli mees, linased riided seljas ja kirjutustarbed puusal; ja
nad tulid ning asusid vaskaltari kõrvale. Ja Iisraeli Jumala auhiilgus tõusis keerubi pealt, mille
peal ta oli,...“ Jumal hakkas oma auhiilgust ära võtma, siiamaani pole see uuesti antud. „...koja
lävele ja hüüdis linaste riietega meest, kellel olid kirjutustarbed puusal. Ja Issand ütles
temale:“ Mine läbi linna, läbi Jeruusalemma, ja tee märk nende laubale, kes ohkavad ja
ägavad jäleduste pärast, mida selles linnas tehakse!“ Ja neile teistele ütles ta minu kuuldes:“
Minge tema järel läbi linna ja lööge! Teie silm ärgu kurvastagu ja ärge andke armu! Tapke
sootuks vanad, noored mehed ja neitsid, lapsed ja naised, aga ärge puudutage ühtegi, kellel on
märk küljes! Ja alustage minu pühamust!“ Kohus peab algama Jumala kogudusest. Linaste
riietega mees läks tapjate ees ja märkis ära vaid need, kes ohkasid ja nutsid sellel maal
toimuvate jõleduste pärast. Ja peale linaste riietega meest tulid hävitajad, kes tapsid kõik, kes
nende teele jäid, naised, lapsed, mehed, noored, vanad, kõik, kelledel polnud eralduse märki
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küljes. Usun, et USA jaoks on see kirjakoht väga oluline. Ma usun, et USA kogudus on seest
sama määrdunud, kui Hesekieli aja Jehoova tempel. See patt on olnud juhitud feministide ja
homoseksuaalide poolt. Ja mitte olles kahetsust täis, vaid tahtes neid asju, ihaldades neid,
olles nende asjade pärast agressiivne. Need inimesed on juhtpositsioonidel meie kogudustes ja
liitudes, juhatustes ning piiskoppide ja kõrgete vaimulike kohtadel. Seminarides ja
teoloogiliste õppetoolide eesotsas meie ülikoolides. Ma ei hakka siin nimesid nimetama, kuigi
oleks ka nimesid, keda maailm teab vägagi hästi. Terve maailm. Ma usun, et Jumala juhtimise
läbi on minuni jõudnud üks raamat, mis analüüsib just neidsamu sündmusi, mis leiavad aset
praegu. Autoriks on üks inglane, justnagu mina, kes elab USA-s. Tal on mitmeid teaduslikke
kraade, ta on teoloog. Tema ideeks on see, et USA-s 1960-ndatel aastatel alanud mäss pole
läbi, vaid see on muutunud austusväärseks, ulatudes võimukoridoridesse, saastades neid paiku
ja samuti meie Valget Maja. Meie ajalehti ma ei loe rohkem kui üks kord nädalas, sest need
on täis skandaale Valgest Majast ja muust, kuid iva on just selles, et kui kristlased osutavad
sellele, mis on moraalitu, siis maailma jaoks aga on rüvedus uueks moraalinormiks. Uue
moraali järgi on asi vaid sinu eelistuses kinni: kui sa tahad olla ebamoraalne, või homo või
pedofiil, siis palun väga- ole seda. Ja see moraalitus on väga elavalt näha ka Valges Majas.
Seda võimukandjad ei ütle avalikult, sest seeläbi nad kaotaksid poliitikas hääli, kuid
sisemiselt toimub just see protsess. See on koledal määral reostamas meie riigi-ja
kirikuvalitsust, koguni suuremal määral, kui Hesekieli raamatus kirjutatakse. Inimesed on
Jumalale andnud Saatana rolli ning Saatanale Jumala rolli. Kui ma mõtlen tagasi Hesekielile
ja 70 koguduse vanemale, kes kummardasid neid deemonlikke pilte seal templiseinal, siis on
see just meie tänane olukord. Täpselt selline on tänapäeva ühiskonna pilt. Ja vaid ühte sorti
inimesed säästetakse Jumala kohtu hävitusest, need, kes ohkavad ja nutavad oma maa
jäleduste pärast. Ma küsin sinult, kas sina kvalifitseerud pääsenute hulka? Kas sa ohkad ja
nutad nende jäleduste pärast, mis täidavad maad? Kui sa seda ei tee, siis langeb karistus nende
asjade pärast sinu peale. Jumal nõuab väga konkreetset reaktsiooni- ohkamist ja nutmist. Loen
sulle ühe kirjakoha Aamose raamatust, mis illustreerib teemat. Aamos oli muidugi varajasem
prohvet kui Hesekiel. Aamose 6. peatükis on meil pilt Jumala koguduse karismaatilisest
liikumisest. See tekst muidugi ei kehti kõigi karismaatikute kohta. Nii paljud ebapiibellikud
asjad on segunenud karismaatilisuse mõistega. Loeme Aamose hüüdu Jumala ees. Aamos
tähendab „koorem“, nii et siin on üks mees, kellel on koorem.“ Häda teile, kes te peate
kaugeks kurja päeva,..“ See salm meenutab mulle seda, mida tänasel varasemal jutluses
räägiti. Kas sina lükkad oma mõttes kohtupäeva edasi? Mina usun, et see on päris lähedal.
„aga toote ligidale vägivalla aasta,“ ehk teiste sõnadega harjutate vägivalda vaeste peal. „kes
te magate elevandiluust voodites ja aelete oma asemeil, sööte talled karjast ja nuumvasikad
laudast,“ Ehk inimesed, kes elavad luksuslikult ja mõnulevad igati. „kes te sepitsete laule
naabli saatel, valmistate endile mänguriistu nagu Taavet,“ Siin võis olla suur orkester koos
andekate muusikutega. „kes te joote karikaist veini ja võiate endis parima õliga,“ Inimesed
elavad siin tõeliselt hästi. „aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget.“ See on seesama
küsimus: kas sa ohkad ja nutad? Või lihtsalt naudid elu? Number üks probleem meie ajastul
on enesearmastus. Sa võid olla väga karismaatiline ja väga ennast armastav. Sa võid käia
parimatel konverentsidel ja kuulata parimat muusikat, paljud kulutavad muusikale rohkem kui
kristlikule kirjandusele, kuid sind ei kurvasta maailmas toimuvad kohutavad sündmused. See
ei ole küll Jeesuse vaim, see on Jeesusest kaugel. Paulus ütleb rooma kirjas, et kui keegi ei
oma Kristuse Vaimu, siis ta ei ole Jumala oma ega ka mitte tõotuse pärija. Jeesuse vaim on
armastav, kaastundlik, alandlik, ohverdav vaim. Ma olen teiega aus, aeg-ajalt olen saanud
kutseid suurtele konverentsidele, ja ma armastan neid juhte, kes seal teenivad. Need inimesed
on mu sõbrad, kuid ma ei tunne viimasel ajal enam, et võiksin minna nendele üritustele ja seal
olla. Ütlesin ühele ajakirja peatoimetajale, kes on mu sõber, et kui ma loen nende ajakirjast
artikleid, siis on need väga head, kuid kui ma vaatan konverentside reklaame, siis mul on
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tunne, et ma vajan ühte vanni peale neid reklaame. Need on täis uhkust, edevust ja kõrkust.
Kui kellegil ei ole Kristuse Vaimu, pole ta Issanda oma. Sa võid rääkida keeltes, isegi teha
imetegusid, kuid kui sul pole seda vaimu, siis sa ei kuulu Jeesusele. Pidage meeles, keeltes
rääkimine, deemonite väljaajamine ning imetegude tegemine on annid Jumalalt. Ma
praktiseerin neid ande, kuid meenutagem, et Paulus ütles, et nende andide omaja ei ole peale
andide saamist parem kui ta oli enne andide saamist. Sa võid saada miljon krooni kingiks,
kuid see veel iseenesest ei muuda sinu iseloomu mitte kuidagi. Kui sa olid isekas, ahne,
ennast täis enne anni saamist, siis arva ära, milline sa oled peale selle anni saamist? Isekas,
ahne, ennast täis. Minu meelest on karismaatilise kiriku probleem selles, et annid on pandud
valesse kohta. Need pole rinnamärgid, mis parandavad meie karakterit, vaid need on Issanda
teenistuse jaoks kasutatavad tööriistad. Kui ma mõtlen nendele konverentsidele, siis ma
mõtlen kogu kõik see raha, inimesed ja 10 pastorit jutlustamas. Maailmas on miljoneid
inimesi, kes ei näe kunagi ühtegi pastorit. Minu süda põleb kadunute järgi, nende järgi, kellel
pole midagi. Meie teenistuse moto on jõuda nendeni, kelleni pole jõutud ning õpetada
õpetamatuid. Ma ei tunne end enam võivat minna sellistele üritustele, kus me istume
diivanitel ja naudime viiulimuusikat. Kui kogu see teenistus teenib ainult meid endid, pole see
hea. Viin teid tagasi 2 Timoteose kirja 3. peatükki, mis ütleb, et praeguse ajastu number üks
probleem on enesearmastus. Ja sama peatüki 5. salmis ütleb Paulus, et kui inimesed ei taha
saada sellest üle, siis ärge raisake nende peale aega. Nii palju kui minust sõltub ja väga palju
ei sõltu, ma ei raiska oma aega, kuulutades inimestele, kes ei taha muutuda. Ma loodan, et
mõned teist on muutunud ning mõned teist võivad muutuda, kuid kui sa pole muutunud ja ei
muutu, siis on see konverents täna siin sinu jaoks ajaraisk. Loeme Hesekieli 22. Siin on
Jumala viimse kohtumõistmise deklaratsioon Iisraelile. Hesekieli 22:23:“ Ja mulle tuli Issanda
sõna; ta ütles:“ Inimesepoeg, ütle temale: Sina oled maa, mida ei puhastata ega niisutata
sajatuse päeval.“ Mu mõte läheb tagasi 40 aastat, kui üks jumalamees ütles ühe lause. Ta
ütles:“ Ainus asi, mis võib puhastada maa, on Püha Vaimu vihm!“ See lause jäi mulle
pikkadeks aastateks meelde. Ja see Iisrael, millest me loeme, ei olnud vastu võtnud seda
vihma ega olnud ka mitte puhastatud. Loeme edasi. Siin räägitakse neljast inimgrupist. Inglise
keeles algavad need grupid kõik p-tähega, nii et neid on kerge meeles pidada: prohvetid,
preestrid, printsid ja tavainimesed. Pane tähele, et Jumal ei alusta kohut tavainimestest,
printsidest ega ka mitte preestritest, vaid prohvetitest. See on meie probleemistiku juur.
Prohvet on keegi, kes tõlgendab rahvale Jumala sõnu ning Tema tahet ja Tema tegutsemist. Ja
kui tõlgendus on vale, eksivad inimesed õigelt teelt. „Sinu prohvetite vandenõu on keset maad
nagu möirgav lõvi, kes murrab saaki: nad neelavad hingi, võtavad varandusi ja kalleid asju
ning teevad paljud naised leskedeks su maal. Su preestrid tarvitavad vägivalda mu Seaduse
kallal; nad ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet;...“ Kui tõsi on
see salm kaasaaegse koguduse kohta? „Su peamehed su maal on nagu saaki murdvad
hundid:...“ Nüüd läheme prohvetite juurde tagasi. „Su prohvetid võõpavad neile kõik lubjaga
üle,“ Nad silusid asju üle, et asjad paistaksid vaimulikud, kuid proovikivi need asjad ei
kannatanud. Ühes teises kohas ütleb Piibel:“ Ülelubjatud sein variseb maha ning selle
langemine on suur.“ Lõpuks jõuame ka tavainimeseni. Sageli me kristlastena näitame näpuga
inimeste probleemidele, kuid Jumal ei alusta sealt, isegi mitte meie valitsusest, Jumal alustab
kogudusest. Seal on ka probleemi juured. Ta alustab prohvetitest, kes väidavad end esindavat
Jumalat, Tema tahet ja Tema teed. Vennad-õed, see on üks väga suur vastutus väita midagi
Jumala nimel. Vaatame veel põgusalt mõnd kirjakohta. Kui sa läheksid New Age’i usu
koosolekule, kas tead, kuhu sa läheksid? Valeprohvetite koosolekule. On väga huvitav, et
vaimsest tõest käändumise koha peal kasvab hüppeliselt valeprohvetite hulk. Eelija ajal
kuningas Ahabi aegse vihmaperioodi lõpul oli 450 Baali prohvetit ja 400 Ashera prohvetit.
Kokku siis 850 valeprohvetit, ja me teame, et oli vaid 1 õige prohvet. Tema nimi oli Eelija.
Iisraelis oli veel 7000 meest, kes polnud nõtkutanud ebajumalate ees põlvi, kuid nad polnud
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prohvetid. Peale seda, kui taevast langes tuli ja võttis vastu Eelija ohvrianni, hukkas Eelija
850 valeprohvetit. Kas sinu meelest võiks mõni meie prohvet täna teha midagi sellist? Võtta
kellelgi pea maha? See on osa prohveti teenistusest. Sa võib-olla ütled, et no 850 prohvetit
tapeti, see vast puhastas õhu lõplikult valedest. Ei. Veidi aega hiljem, kui Ahab püüab
meelitada Juuda kuningat minema sõtta Raamot-Gileadi vastu, on Ahabil juba 400
valeprohvetit. Ja jällegi leidus seal ainult üks prohvet, kes rääkis tõtt. Nii et sel perioodil oli
kokku 1250 valeprohvetit ja vaid kaks õiget prohvetit. Mis sa arvad, kas see suhe on täna
erinev? Ma ei usu. Ma tahan paar asja öelda prohvetite hindamise teemal. Pole piibellik
prohveteerida, ilma et seda läbi katsutaks, kontrollitaks. See ei tähenda, et kõiki
prohveteeringuid peaks maha suruma, vaid eelkõige seda, et kõik vastutame oma sõnade eest.
Peaks olema ka vaimne juhtkond, kes on võimeline prohveteeringuid läbi katsuma ja
hindama. Annan kaks mõtet valeprohvetite teemal. Mõlemad 5 Moosesest. 5 Moosese 13:2-5.
See on väga oluline peatükk, mis sisaldab tähtsat õppetundi. „Kui su keskel tõuseb prohvet
või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe ja imeteo, ja see tunnustäht või imetegu sünnib,
millest ta sulle rääkis, öeldes:“ Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja
teenigem neid!“, siis ära kuula selle prohveti või selle unenägija sõnu, sest Issand, teie Jumal,
katsub teid, et teada saada, kas armastate Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja
kõigest oma hingest. Peate käima Issanda, oma Jumala järel ja peate teda kartma, pidama
tema käske, kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema poole!“ Üks eriline olukord
selles salmis. Prohvet, kes annab inimestele üleloomuliku märgi. See märk või tunnustäht
läheb ennustuse järgi täide, kuid see pole Jumalalt saadud tunnustäht. Kuidas teame, et see
pole Jumalast? Kuna see õpetab piibellikust tõest kõrvalekaldumist. Inimesed on täna niivõrd
ärevil vaimsetest ilmingutest, et neil pole selle taga oleva õpetuse jaoks aega. Sul võivad olla
kõiksugu välised tunnustähed ja imed, kuid ilma tugeva piibelliku õpetuseta sa eksid. Tean
väga väheseid kirikuid, kes pühendavad palju aega piibliõppele ja Sõna uurimisele. Seetõttu
ollakse haavatavad kõiksugu pettuste suhtes. Pead teadma Jumala Piiblis ilmutatud selget
tahet, vastasel juhul võid minna valele teele. Sellised prohvetid tapeti vanasti. Arvan, et kui
meil oleks täna samasugused reeglid, oleks prohveteid vähem. Loeme 5 Moosese 18:20-22:“
Aga prohvet, kes suurustledes räägib midagi minu nimel, mida mina ei ole teda käskinud
rääkida, või kes räägib teiste jumalate nimel, see prohvet peab surema.“ Nendel päevadel oli
prohvetiamet riskantne. Ei saanud lihtsalt rõõmsalt sündmustesse sulanduda ja öelda mingi
prohveteeringu. Inimesed teadsid, et see võib maksta neile elu. Soovin, et see oleks niimoodi
ka täna. „Ja kui mõtled oma südames:“ Kuidas tunneme sõna, mida Issand ei ole rääkinud?“siis kui prohvet räägib Issanda nimel, aga midagi ei sünni ega tule, siis on see sõna, mida
Issand ei ole rääkinud. Prohvet on seda rääkinud ülemeelikusest, ära karda teda!“ Ma ei tee
seda, kuid võiksin esitada nimekirja tuntud karismaatilise kiriku prohvetitest, kelle ennustused
ei ole läinud täide. Ja nad on pääsenud terve nahaga. Sellepärast et inimesed ei ole rajatud
Jumala sõnasse. See pole minu asi neid hukka mõista. Minu asi on jälgida, et mind ei peteta.
Sa võid saada kahel erineval viisil petta: prohvet võib ennustada midagi, mis läheb täide, kuid
samal ajal ta õpetab Piiblile vastu, sellisel juhul sa ei tohi teda kuulata. Või teisel juhul
prohveteering ei lähe täide, see ei ole Jumala käest, mõlemal juhul tuleb olla valvel. Sellest ei
piisa, kui prohveti ennustus läheb täide, pead analüüsima, kas õpetus on piibellik. Liigume
Matteuse 24. Paljud teist on kuulnud, kuid ütlen seda veel ühe korra. Palju aastaid tagasi, kui
teenisin briti armees ja olin kristlane, lugesin Maia Pearlami tunnistust, kes oli siis USA
Assembly’s og God liige, juudi usklik. Ta ütles midagi, mis on mind terve elu aidanud. Ta
ütles:“ Kui sa tahad tõlgendada piibellikku ennustust, on see nagu kehaosade kokkupanemine.
Pead valima, kustkohast alustada. Ära alausta vasakust või paremast käest, sest sa ei oska neid
hiljem parandada. On vaid üks koht, kust alustada- selgroog. Kui saad selgroo paika, siis kõik
muud osad nihkuvad ka paika. Samamoodi on lugu piibelliku prohveteerimisega. Selgroog on
Jeesuse evangeeliumi õpetus, mis on kirjas kolmes evangeeliumis. Matteuse 24, Markuse 13
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ja Luukase 21 peatükkides. Sul on neid kõiki vaja, sest need valgustavad sama tõe erinevaid
tahke. Kui oled tõesti juurdunud evangeeliumites, siis on midagi, millega liita ülejäänud keha.
Kuid omast kogemusest ütlen, et ma ei otsi prohveteeringute tähendusi, mul puudub selleks
süsteem. Mul pole mingit tabelit, lasen Pühal Vaimul end kõnetada, loen Piiblit vähemalt kaks
korda päevas. Nagu Taavet ütles:“ Olen otsekui võõrutatud laps oma ema juures.“ Ma ei
treeni end asjadeks, mis ulatuvad mul üle pea. Kui ma olin jutlustaja Aafrikas 5 aastat, see asi
sai väga elavaks minu jaoks. Sellise suurusega Aafrika koosolekul olid esimesed kolm rida
lapsi imetavate emade istumise jaoks mõeldud. Ma püüdsin juhtida oma silmi neljandasse
ritta, iga kord kui laps häälitses, imetas ema teda. Need olid võõrutamata lapsed, mõistate.
Taavet ütles aga, et ta on nagu võõrutatud laps. Enam ei karju, kui tahab süüa. Vaid ma võtan
oma toiduse siis, kui Jumal seda mulle annab. Usun, et samamoodi tuleks läheneda Piiblile.
Ära võistle Jumalaga. Ära tüüta Teda oma väikeste muredega. Las hoopis Jumal kõneleb
sinuga. Piibliga on üks asi- sul on garantii. Kogu Piibel on antud Jumala poolt. Ja see on
kasulik. Kui lähed piiblivälise ilmutuse juurde, siis uuri välja, kes sulle garantii annab. See on
tähtis küsimus. Olen pigem selle juures, mis on Jumala poolt kindlalt garanteeritud. Loeme
Matteuse 24:11. See on ajastu lõppemise tähiseks. Selles loos küsitakse Jeesuse käest, mis on
Tema taastulemise tähiseks või märgiks? Ja Ta annab mitmeid tunnuseid, milledest paljude
hulgast üks on just valeprohvetid. 21 salmi jooksul hoiatab Jeesus 4 korda, et me ei laseks end
kuidagi petta. Igaüks kes ütleb, et teda ei saa petta, on juba saanud petta. Sest Kristus ütles, et
kui te pole ettevaatlikud, siis teid saab petta. Jeesus ütleb Matteuse 24:11:“ Ja palju
valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid.“ Minu arvates Ta räägib praegusest ajast.
Kuidas garanteerida, et see sinuga ei juhtuks? Sel ajal, kui paljud petavad paljusid. Vaatame,
milline on pilt valest ja tõelisest prohvetist. Loeme Jeremija 23:16-18. Muide Jeremijal oli
selline probleem valeprohvetitega, et ta oli nende juures, justkui oleks ta purjus. Jeremija
23:9:“ Mu süda on murdunud rinnus,“ Jeremija süda oli murtud valeprohvetite tõttu. „kõik mu
luud-liikmed värisevad; ma olen nagu joobnud mees, nagu veinist vallutatu- Issanda ees ja
tema pühade sõnade ees.“ Mõned inimesed ütlevad, et Püha Vaim ei pane sind kunagi
käituma nagu purjus inimest. Seda Piibli alusel põhjendada ei saa, sest Jeremija käitus
justnagu üks purjus mees. Kuid see polnud mitte õnnistus, vaid reaktsioon valeprohvetitele.
Ta jälestas, ta ei suutnud taluda seda, mis toimus. Ma olen kogenud seda, kui inimesed on
Vaimus purjus. Mina vaatan vilja peale. Ma tahan teada, mis selle asja seest välja tuleb. Pange
tähele, miks Jeremija muutus selliseks. Issanda ja Ta pühade sõnade tõttu. Kui Jumala sõnu ei
kuulutata, siis kuidas saame teada, mis põhjustab reaktsiooni sellele olukorrale. Kui uurid Uut
Testamenti, siis näed, et imed ning tunnustähed järgivad alati Jumala Sõna kuulutamist.
Markuse 16 ütleb:“ Ja tunnustähed järgivad neid, kes usuvad..“ Kus Jumala Sõna ei kuulutata,
siis kuidas saada aru, kust tulevad imeteod ja tunnustähed? Vaatame seda võrdpilti valest ja
õigest prohvetist. Loeme Jeremija 23:16-18. Kõigepealt on meil valeprohvet:“ Nõnda ütleb
vägede Issand: Ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes prohvetlikult kuulutavad- nad ainult
tüssavad teid tühiste lootustega: nad räägivad oma südame kujutlustest, mitte Issanda suust.
Nad ütlevad mu laimajaile:“ Issand on öelnud: Teil on rahu!“ Ja igaühele, kes käib oma
südame paadumuses, ütlevad:“ Teile ei tule õnnetust!“ See seal oli vale ja need inimesed said
hävitavalt petta. Prohvet võib sinu kohta öelda igasugu toredaid asju, kuid kui sa ei käitu
vastavalt Jumala Sõnale, siis sa ei kvalifitseeru. Prohvet petab sind. Jeremija jätkab sellega,
mis tunne on olla prohvet. „Aga kes neist on olnud osaduses Issandaga ja on näinud ning
kuulnud tema sõna? Kes on tähele pannud ja kuulnud tema sõna?“ Nii et õige prohvet on
Issanda nõu poolel. See on väga elav pilt. See, kellega Jumal räägib, peab seisma Issanda
nõus. See on teenri vaim ja teenreid pole palju. Ärge arvake, et ma olen kuidagi küüniline, ma
räägin suurest kogemusest. Jätkame valeprohvetitega. Jeremija 23:21-22:“ Mina ei ole neid
prohveteid läkitanud, nad ise jooksevad; ma ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad
prohveti kombel.“ Kui paljud inimesed jooksevad ringi, kuid neil pole Jumala käest mitte
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mingit sõnumit. „Kui nad oleksid olnud osaduses minuga, siis nad kuulutaksid mu rahvale
minu sõnu ning pööraksid neid nende kurjadelt teedelt ja kurjadest tegudest.“ Jumala prohvet
ei tee iial kurjusega kompromissi. Tõeline Jumala prohvet pöörab inimesed ära nende
kurjadelt teedelt. Kuid prohvetid, kellel pole Jumalalt sõna, jooksevad ringi ja tahavad
õnnistada ükskõik keda. Arvan, et olen olnud liiga kaua karismaatik, et teile tõtt rääkida. Ei
saa öelda, et olen kõiki asju näinud, kuid olen näinud üksjagu. Keegi:“ Vend, kas tahad
Jumalalt sõna? Las ma panen sulle käed peale ja prohveteerin sulle.“ Mitte minule! Olen
ettevaatlik, selles suhtes, kes paneb mulle käsi peale. Piibel ütleb, et me ei tohiks kergesti
panna käsi kellegi peale. Loeme Hesekiel 22. Me loeme nüüd ühte kõige kurvemat salmi
terves Piiblis. Siin loetletakse preestrite, prohvetite, printside, rahva patte. Loeme Hesekieli
22:30:“ Ma otsin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles, ja seisaks minu ees müüripraos
maa heaks, et ma seda ei hävitaks, aga ma ei leidnud.“ Ainult üks mees, kuid Jumal ei leidnud
ühtegi. Loeme edasi. „Seepärast ma valan oma sajatuse nende peale, teen oma vihatulega
neile lõpu, ja laon nende eluviisid neile pea peale, ütleb Issand Jumal.“ Kui Jumal oleks
leidnud ühe mehe, oleks ajalugu muutunud. Mida Jumal sellelt ühelt mehelt tahtis või ootas?
Kahte asja. Teha müür ja seista müüripraos. Müüri ehitamine tähendab minu meelest
taastamist, praos seismine on eestpalvetamine. Kuid need asjad peavad käima käsikäes. Sa ei
saa seista müüripraos, kui müüri pole olemas ja müürid on maha kistud. Mida teeb üks müür?
See eraldab, jaotab laiali. See lõikab läbi ühe paiga teisest paigast. Eestpalve pole ainult
palvetamine, see on hoiak. See on seisukoht Jumala ja Ta tahte teostumise vahel. Sa võid siis
öelda:“ Issand, nad väärivad sinu kohut, kuid kui sa neid lööd, peaksid sa mind lööma
esimesena.“ Eestpalve on üks Jumala ees maha pandud elu. Mitte ainult paar tundi
konkreetset palvetamist. Aabraham oli eestpalvetaja. Kui Jumal koos kahe ingliga ilmus talle
ja nad läksid edasi Soodoma linna, kuna sealt tuli taevasse halbu teateid. Ja kui need inglid
siis oma teed jätkasid, siis Aabraham kauples Soodoma rahva eest. Ja Aabraham palus, et kui
oleks 50, 40, 30, 20 ja lõpuks 10 õiget inimest linnas, et Jumal säästaks seda paika. Jumal
ütles:“ Kui 10 õiget leian, säästan linna.“ Kuid ei leidnud Soodomast 10 õiget inimest.
Aabrahami seismine Jumala ees Soodoma pärast on ilus pilt eespalvest. See pole vaid palve,
vaid ka positsiooni võtmine Jumalas. Ma tahan lõpetuseks veel rääkida seintest, mis oma
maha kistud. Eralduse piirid, mis on ära langenud. Olen oma piibliuurimisel näinud, et Jumal
talub kurjust hämmastavalt kaua aega. Ja mulle tundub, et on kaks piirangut, millele Ta
toetub. Üks piirand on Noa ajal 1. Moosese raamatu 6. peatükis, kui inglid olid
seksuaalvahekorras inimestega. Ja siis Jumal ütles:“Aitab!“ Ja need inglid teenisid ära igavese
hukatuse. Need igavesed Jumala inglid. Ja nendest on palju lugusid kirjas tavamütoloogias.
Nii et kui ka see piir, mille Jumal oli seadnud, murti, ütles Jumal Noa ajal, et 120 aasta pärast
on lõpp. Teine barjäär, mis usun, et on Jumalale oluline, on barjäär mehe ja naise vahel. Ja
teise kohutava kohtumõistmise ehk Soodoma ja Gomorra ajal lõhuti ära just see barjäär ja
seda seksuaalses mõttes. Ja kui see barjäär lõhutakse ära, siis on kohus karm. Loeme 5.
Moosese 22:5:“ Naine ärgu kandku mehe riideid ja mees ärgu pangu selga naise kehakatet,
sest igaüks, kes seda teeb, on jäle Issandale, su Jumalale.“ Ma ei usu, et Jumal dikteerib
inimestele nende riietusstiili, aga usun, et selle salmi mõte on see, et naised peaksid riietuma
naiselikult ja mehed mehelikult. Teine ajastu märk on, et mehed suures osas ei kanna või
kasvata endile habet. See on teatud trendi algus. Mul endal habet pole ja ma puhta näo vastu
ei õpeta. Kui võtta mehelt ära tema põhilised tunnused, siis mis jääb alles? Ebaselge isik.
Põhiliselt on muutunud naised ja mitte mehed. Ma ei taha rõhutada mingit elustiili või riietust,
tahan rõhutada, et need teemad on üliolulised meie tänases ühiskonnas. See on märk sellest,
kus me oleme. Lugesin hiljuti saate „Focus on The Family“ produktsiooni kohta, et
Microsoftil on nende arvuti tarkvaras sees üks elektrooniline „abimees“. See abimees aitab
õiget arvutikeelt kasutada. Süsteemis on kaks üldist vihjet. Kõigepealt ei tohiks kasutada sõnu
„mees“ või „naine“, vaid „isik“ või „persoon“. Asendati ka „mees“ või „naine“ sõnaga
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„abikaasaga“ abielu kontekstis. Teate, et Microsoft on üks suurimaid „moeloojaid“ meie
ajastul. See on trend. Meid kistakse maha, ilma, et mõistaks, et meie alt kaevatakse maa ära.
Ja just sellepärast peab kohus algama Jumala kojast. Sest meie, esindades Jumalat, pole Teda
ustavalt peegeldanud. Oleme teinud kompromisse sellistes valdkondades, kus Jumal ei tee iial
kompromisse. Ma loodan, et olen teile andnud palveteemasid.
Mida tähendab olla Jumala mees?
Jaotan oma teema kaheks peatükiks. Esiteks, mis tähendab olla mees ja siis ka jumalamees.
Ma ei usu, et miski muu tänapäeval pole süstemaatilisema saatanliku rünnaku all kui
mehelikkuse olemus. Ma toetun vaid ühele autoriteedile- Piiblile. Muid allikaid või autoriteete
ma ei kasuta ega vali. Välja arvatud Jumala Sõna. See võib kõlada lihtsameelselt, kuid täna on
see ülitähtis. Sest Jumala Sõna kirjakohti alahinnatakse süstemaatiliselt. Ja sageli teevad seda
inimesed, kes peavad vaimuliku ametit. Piibel ütleb:“ Jumala Sõna ei saa teha tühjaks!“
Loeme 2 Timoteose 3:16:“ Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks,
noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses.“ Kogu Piibel on inspireeritud Jumala
Vaimu poolt, sellist asja kui mitteinspireeritud või ebaautoritaarne tekst, Piiblis pole. Pidage
meeles, et nii Jeesus kui Paulus rääkisid peamiselt Vana Testamendi kirjakohtadest. Ja nüüd
ma tahan tsiteerida John Wesley’t. Kui ma olin noor jutlustaja, olin nelipühilane ning üks
nelipühilaste hüüdlauseid neil päevil oli:“Meil on kõik!“ Siis hakkasin lugema John Wesley
päevikuid neljas köites. Peale selle, kui olin ta raamatuid lugenud, mõtlesin endamisi: kui
meil on kõik, siis mis tal on? Sest tema väitis, et tal on palju enam kui meil oli. Ja on üks asi,
mida ta ütles, mis avaldab muljet. Ta ütles:“ Ma ei tunnista ühtegi usureeglit või- praktikat
peale Jumala Sõna ehk Piibli.“ Igatahes on see lause ka minu motoks. Ma ei tunnista ühtegi
usureeglit või- praktikat peale Jumala Sõna. Las ma avan sulle veel ühe tahu selles teemas.
Hiljuti sattusin lugema raamatut pealkirjaga „Vaimsed sõjad“. Selle raamatu on kirjutanud
inglane, kes nagu minagi kolis Ameerika Ühendriikidesse elama. Ja tema teemaks on see, mis
kogudustes täna toimub ning kuidas valeõpetus süstemaatiliselt õõnestab Piibli õpetust.
Valeõpetus pole uus, vaid see on ühe hereetilise liikumise ellu tärkamine, mille nimi on
gnosis ja mis oli koguduses juba apostlite ajal. Nii et see on vana asi, mis tahab tagasi tulla.
Kuid rääkides raamatust „Vaimsed sõjad“, tahan, et kuulaksite hoolega seda, mida loen, siin
räägitakse uuest viisist, kuidas Piiblit tõlgendada, ütleb Peter Jones:“ See uus tõlgendus
tõstab pead igal pool viimasel ajal suuremal või vähemal määral radikaalsel kujul. Üks
tõlgendus tuleb briti teaduslikult väljaandelt „The Journal of The Study Of The New
Testament“. Välja antud Sheffield’i Ülikooli kirjastuses ja ajakiri on tuntud oma
konservatiivse ja evangeelse lähenemise poolest. Ajakirja praegune peatoimetaja, Francis
Watson London University’st saatis trükki artikli, kus ta peab Vana ja Uut Testamenti ehk
Piibli teksti lootusetult patriarhaalseks ja hierarhiliseks..“ Sõna „patriarhaalne“ on tänapäeval
üks paha sõna. „Watson siis, pidades erinevaid piiblitõlkeid ebaveenvateks, pakub
alternatiiviks Pühakirja muutmist egalitarismi poole. Ta pakub lugejale välja „sobiva
strateegia“. Ehk vastuseisu senisele. Selline vastuseis Watsoni järgi võtaks kuju „vastulugemises“, lugedes Piibli teksti vastuhakuga teksti loomuse vastu. Praktikas see tähendaks
näha Saatanat vabastajana, Eevat kangelannana, kes on vapral tarkuse otsimise teekonnal,
ning Jumalat kui kadedat türanni, kes on huvitatud vaid Oma eesõiguste säilitamisest.““ See
mõte tuleb ühelt juhtivalt Piibli teadlaselt! See tekst on täielikus vastuolus Piibli
originaaltekstiga. Selline tõlgendus tuuakse sisse juhtivate piiblikoolide ja vaimulike
seminaride poolt täna Inglismaal. Kui paljud teist teavad, mis tegelikult toimub. Nüüd, kui
liigume selle teema juurde, kuidas olla mees oma pereelus, Loeme Matteuse 19. peatükki,
kus variserid küsitlesid Jeesust. Loeme Matteuse 19:3. Siin on teemaks abielulahutus:“ Ja
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Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates:“ Kas tohib oma naist minema ajada
mis tahes põhjusel?“ Tema aga vastas:“ Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi Looja
inimese meheks ja naiseks?“ Kui Jeesus ütles „loomise algul“, siis te peate teadma, et 1.
Moosese raamatu heebreakeelne sõna on bereshiit, mis tähendab esimesed teksti sõnad ehk
loomise algul. Kui Jeesus ütles „loomise algul“, ütles Ta tegelikult: Pöörduge tagasi 1.
Moosese raamatusse, vaadake, milline oli Jumala eesmärk algusest peale, kui Ta inimese lõi!
„Kas te pole lugenud, et loomise algul tegi Looja inimese meheks ja naiseks?“ See tõde peab
vett ka täna. On kaks sugu- mees ja naine. Minu jaoks on see ilmne, kuid leian inimesi, kelle
jaoks see pole enam sugugi iseenesestmõistetav. Jumal lõi inimese selliseks, see ei juhtunud
kogemata. See oli Jumala käsk, et inimene loodaks meheks ja naiseks. Aastaid tagasi, kui
kõndisin kuskil linnas, möödusin ühest juuksurisalongist. Mul pole midagi juuksurite vastu.
Kuid salongi klaasist ukse peale oli kirjutatud sõna „unisex“. Mõtlesin endamisi, et ajastu
lõpp peab oleme väga lähedal. Ma pole mees-või naisjuuksurite vastu, mitte see pole mu
mõte. Minu mõte on see, et on olemas kaks erinevat sugu. Tänan Jumalat heade Aafrika
piiskoppide eest, kes on paika nihutanud taganevad valged piiskopid. Jumal õnnistagu neid
piiskoppe! Nad seisid tõe eest ja polnud nõus sel teemal isegi vaidlema. On kaks sugu- mees
ja naine. Las ma ütlen teile veel midagi: meid meelitatakse ka äkiliste keelemuudatustega. Ma
ei tea, kas mõistad, kui palju on meile keelega kaasa antud. Võtame näiteks sõna „abort“.
Enam seda ei kutsuta sündimata lapse tapmiseks. Seda ei kutsuta isegi loote eluea
katkestamiseks. Pealegi pole loode ja laps samad asjad. Sa ei või tappa last, kuid võid
katkestada loote elu. Nüüd kutsutakse seda protsessi juba raseduse lõpetamiseks. Kui kena ja
lahke väljend! Raseduse lõpetamine! Lihtsalt kustutame väikese elu, mis on loodud Jumala
sarnaseks. Peame olema teadlikud keelest, mida räägime. Leian veel ühe peene muutuse
tänases sõnavaras. Enam ei räägita sugupoolest, vaid räägitakse soost. Sooline võrdsus. Mu
sõbrad, sugupool on füüsiline, sugu aga grammatiline termin. Ma pole sugu, vaid üks
sugupool. Olen meessoost. Olen meessoost olnud terve elu ega usu, et kunagi muutun. Tahan,
et näeksid, kui peenike joon siit jookseb. Meile ei öelda, et võta Piibel ja viska välja, vaid
öeldakse, et arendaksime Piiblit ning muudaksime selle keelt, muudaksime ja kohandaksime
teksti siit-sealt. Ja peale seda, kui oled lõpetanud kogu selle kohandamise, usud juba
millessegi, mis on äärmises vastuolus Piibliga! Kuid ei märka seda. Nii et Jeesus ütles, et
alguses lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Ja Jeesus ütles:“ Seepärast jätab mees oma isa ja
ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid
üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!“ Jeesus ütles, et kui
Jumal alustas inimsoo, siis Ta pani paika inimsuhted ja pereelu korra ja need asjad pole
muutunud. Need on ikka nii, nagu Jumal neid on määranud. Ja kui lähed sellega vastuollu, siis
lähed vastuollu Piibliga. Nüüd tuleme tagasi meeste ja mehelikkuse teema juurde. Toon välja
ühe erilise punkti, mida enamus teist võibolla pole kuulnud. Tegelikult avastasin selle punkti
enda jaoks alles hiljuti. Tegelikult räägin millestki, milles ise olen läbi kukkunud. Läheme
tagasi Eedeni aias toimuvate sündmuste juurde. Usun, et meil kõigil on oma pilt sellest, mis
seal toimus. Loeme 1.Moosese 2:15:“ Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda
harima ja hoidma.“ Harima tähendab maad harima. Hoidma aga pole ühese tähendusega.
Vähemalt inglise keeles mitte. Heebrea keeles tähendab sama sõna hoidmist ja kaitsmist.
Aadam pandi Eedenisse aia eest vastutama ja seda kaitsma. Esimene patt oli selline, millest
Piibel ei kirjuta. See on mehe patt. Meie oleme harjunud, et Eevat Madu pettis. Kuid me ei
mõista, et see polnudki esimene patt. Esimene patt oli Aadama kohusetundetus. Ta kukkus
läbi talle määratus ülesandes. Minu arvates on kohusetundetus meeste kõige suurem patt. Asi
pole selles, et mehed alustaksid aktiivsete halbade tegudega, vaid nad ei täida neile seatud
kohustusi. Ma tean paljusid häid mehi, kes on sellest hoolimata kohusetundetud. Sest nad ei
kaitse seda, mis on neile usaldatud. Madu ei oleks tohtinud Eedeni aeda sisse pääseda
Aadama vastuseisuta. Mida sina siin teed? Mina valitsen seda aeda, sul pole õigust siin
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viibida. Ei tea, kus Aadam oli, kuid ta polnud talle seatud ametikohal. Ja nii sai Madu minna
Eeva juurde. Ja Eeva oli kaitseta, kuna tema abikaasa ei teinud oma tööd. Ma olen seda
lugematu arv kordi USA-s öelnud ja ütlen veel: Ameerika nr 1 probleem on oma kohustest
kõrvale hiilivad mehed. USA-s on mitmeid muid probleeme, mis ühenduvad suurteks
probleemideks. Kuid probleemi tõeline juur on selles, et mehed ei täida oma piibellikke ehk
Piiblisse kirja pandus kohustusi. Nad ei valva ega kaitse, nende naised on kaitseta. Ja nii
tulebki majja õnnetus. Arendasin välja ühe mõtte, mida teie võiksite korrata: Tegevusetuse
patt juhib inimese tahtliku patuni. Oleme väga tähelepanematud kogemata tehtud pattude ees,
me peaaegu et ei märkagi neid, kuid nad ei lõpe seal ära. Tegevusetuse patt juhib inimese
tahtliku patuni. Esimene pattulangeja oli Aadam. Asi polnud selles, mida ta tegi, vaid selles,
mida tegemata jättis. Selles oli hoopis probleem. Kui mina ja mu naine Ruth tundsime, et see
oli Jumala tahe, et abielluksime, siis küsis Ruth minu käest konkreetselt:“ Mida sa arvad
sellest, mida Paulus õpetab 1 Korintlastele 11? Ja mina vastasin temale:“ Usun, et seal on õige
asi kirjas.“ Ruth ütles:“ Mina arvan samamoodi.“ Nii et meil oli üksmeel ja see on hea, et see
nii oli. 1 Korintlastele 11. peatükis viitab Paulus 1.Moosese raamatule. Tahan lugeda ühte
kirjakohta. Loeme 1 Kor 11:3:“ Aga ma tahan, et te teaksite: Kristus on iga mehe pea, aga
mees on naise pea, ja Jumal on Kristuse pea.“ On olemas meelevalla ahel, mis algab taevas ja
lõpeb perekonnas. Ahel algab Isa Jumalast, läbi Kristuse meheni ja mehelt edasi naisele. Ehk
mehest edasi perekonda. See on kord, mille Jumal on paika pannud. Olen kuulnud paljusid
inimesi ütlevat, et Pauluse õpetus 1Kor 11 peatükis on kultuurist tulenev. Ma arvan, et see on
naeruväärne. Kui aus olla, siis ma ei tea midagi vähem kultuurilist kui Jumala-Kristuse-mehenaise-suhe. Kui igavesed suhted jumalikus kolmainsuses on kultuurilised, siis pole meil
midagi kindlat, mille peale oma elu ehitada. Veel enam, inimesed arvavad, et asja
„kultuuristamine“ teeb selle lubatavaks, normaalseks. Arvan, et ka see on naeruväärne. Olen
reisinud umbes 50 riigis, seal jutlustanud, kokku puutunud väga erinevate kultuuridega.
Peaaegu iga kultuur, millele mõelda suudan, sisaldas tugevat deemonlikku elementi. Kui
miski on kultuurne, ei tähenda see veel, et kõik on õige. On ainult üks asi, mis teeb kultuuri
õigeks ja see on Piibel. Kui kultuur pole piibellik, siis see pole õige. Vaatame Johannese 10.
peatükki. Johannese 10:18. Kuidas töötab autoriteet taevases perekonnas? Jeesus räägib Isa
autoriteedist ja suhtest Jumal-Isaga. Loeme Johannese 10:17-18:“ Isa armastab mind
seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina
ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle
võtta. Selle käsu olen ma saanud oma Isalt.“ Jumal-Isa annab siis käsklusi Poeg-Jeesusele ja
Jeesus kuuletub oma Isa käsklustele. Idee, mis ütleb, et ebapiibellik omada käske perekonnas,
pole ise üldse Piibliga kooskõlas. Taevases peres jagab Jumal käsklusi ja Jeesus täidab neid.
Loeme Johannese 12:49-50:“ Sest mina ei ole rääkinud iseenesest, vaid Isa, kes on minu
saatnud, on andnud mulle käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima. Ja ma tean, et
tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu Isa mulle on
öelnud.“ Nii et kogu oma õpetuses järgib Jeesus Jumala käske. Sellised on suhted taevases
perekonnas. Loeme Johannese 14:31. Jeesus valmistub lahkuma pühalt õhtusöömaajalt edasi
sinna, mis viib Teda Tema reetmiseni ja vangistuseni.“vaid et maailm saaks aru, et mina
armastan Isa ja teen nõnda, nagu Isa mind on käskinud. Tõuske, läki siit minema!“ Jeesus läks
ristile, kuuletudes Jumala käsule. See oli maailma suurim sõnakuulelikkuse läbikatsumine.
Loeme Heebrealastele 5:8:“ Ja olles küll Poeg, õppis ta kannatuse läbi kuulekust.“ Siin on
kaks jumalikku olendit: Jumal-Isa ja Poeg. Jumal andis käsu ja Poeg õppis kuulekust, täites
Isa käsklust, mis maksis Talle Ta elu. Näete, Piiblis pole lohakuse, sõnakuulmatuse,
hoolimatuse mustrit. Jumal on väga täpne Jumal. Ta ütleb, millist käitumist meilt ootab ning
eeldab, et me nõnda ka teeme, nagu Ta on meid käskinud. See muster peaks korduma ka
inimeste perekonnas. Tegelikult on Jeesusel kolm ametit, mida pereisa peaks reprodutseerima
oma perekonna keskel: preestriamet, prohvetiamet ja kuninga amet. Preestrina palvetab
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pereisa oma perekonna eest. Tuletage meelde, kuidas Iiob palvetas oma 7 poja ja 3 tütre eest,
tõustes varahommikuti ja ohverdas nende eest põletusohvreid. Prohvet toob Jumala Sõna oma
perekonda, ka see on mehe roll. Ja kuningana valitseb mees perekonnas Jumala Sõna järgi.
Preester, prohvet ja kuningas. Ma rõhutan, et siin on autoriteet, distsipliin ja sõnakuulmine,
mis algab taevast. Mitte maa pealt. Jumala idee on, et see korduks igas perekonnas. Kas oled
kunagi endalt küsinud, miks valis Jumal Aabrahami? Jumal otsis kedagi, kes oleks erilise
rahva isa ja täidaks Jumala eesmärke siin maa peal. Jumalal oli terve inimrass, kelle hulgast
valida ja Ta valis mehe, kelle nimi oli Aabraham. Ka Aabrahami nimi on juba erilise
tähendusega, kuna heebrea keeles „ab“ tähendab isa. Esimene asi, mida Jumal otsis, oli isa. Ja
Jumal ütleb meile 1.Moosese 18. peatükis, miks Ta valis Aabrahami. Loeme 1.Moosese
18:17. Jumal koos kahe ingliga oli teel Soodomasse, et seda hävitada ja linna üle kohut
mõista. Ja nad peatusid Aabrahami juures tema kodus. Ja Piibel kirjutab, et inglid läksid edasi
linna, kuid Jumal viivitas ja jäi Aabrahami juurde. Minu jaoks on keeruline mõista seda, et
Jumal läks täiesti ette teatamata Aabrahamile maa peale külla. Ja ma ei usu, et Aabraham enne
seda paaniliselt koristas oma kodu. Tal juba oli kodu korras ja seda igas mõttes. Kui Jumal
peaks sind austama äkkvisiidiga, siis kas sul oleks kodus asjad hästi ja korras või peaksid sa
häbenema? 1Ms 18:17 Jumal ütleb:“ Kas peaksin varjama Aabrahami eest, mida tahan teha?“
Jumal tahtis oma plaane Aabrahamiga jagada. „Aabraham saab ometi suureks ja vägevaks
rahvaks ja tema kaudu õnnistatakse kõiki maailma rahvaid.“ Miks? Järgmisest salmist on
mitmeid tõlkeid, kuid salmide põhiolemus on sama. See tõlge ütleb:“ Sest ma tean temast, et
ta käsib oma poegi ja järeltulevat sugu...“ Vana King James ütleb:“ Ma tean tema kohta, et ta
teeb seda.“ Ja New American Standard piiblitõlge ütleb:“ Ma olen valinud Aabrahami.“
Loeme 1. Moosese 18:19:“ Sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järeltulevat sugu
hoida Issanda teed ning teha, mis õige ja kohus, et Issand võiks anda Aabrahamile, mis ta
temale on tõotanud.“ Mida nägi Jumal Aabrahamis? Aabramis, kellest sai Aabraham? Miks
Ta valis Aabrahami erilise rahva esiisaks. Kõigepealt oli ta isa. Siis teadis Jumal, et Ta võib
usaldada Aabrahami selles, et ta käsib oma perel käia Jumala teedel. Mitte ei soovita käia neil
õigel teel või pakkuda plaani, kuidas elada, vaid käskida oma peret. Sõna „käskima“ on üks
väga ebapopulaarne sõna täna. Kuid see on väga piibellik. See on isa vastutus oma pere ees
kehtestada kodus jumalik kord. Ma tahan öelda, et igas rahvuses, kus isad kukuvad selles
asjas läbi, ei saa ükski riik jääda suureks. Tead, miks me pole enam suured? Sest isad ei täida
oma rolle. See pole mingi kõrvalteema, see on keskne probleem sinu, su pere ja su rahva
jaoks. See on see, mida Jumal otsib. Nüüd ma tahaks korraks rääkida abielulahutuse teemal.
Tahan pöörduda Vana Testamendi viimasesse, Malakia raamatusse. On märkimisväärne, et
VT printsiibid on üle korratud Malakia raamatu viimases peatükis ja Malakia on ka VT-i
viimaseks raamatuks. Jumal pole muutnud ei oma plaani ega ka oma korda. Täna on sõna
„lahutus“ kõigi inimeste huultel. Paljud teist pole elanud nii vanaks kui mina. Ma kasvasin
üles kahe maailmasõja vahelisel perioodil. Ma sündisin I maailmasõja ajal Indias, kuid me
kolisime Inglismaale. Koos vanematega siis kolisime Inglismaale, kui ma olin väike. Ma
kasvasin 25-aastaseks inglise kõrgema keskklassi perekonnas. Ja kõigi nende
lapsepõlveaastate jooksul kohtasin ma vaid ühte abielu lahutanud inimest. Kui kiiresti on
asjad Inglismaal muutunud. On toimunud maalihe, mis ähvardab meid, tahtes muutuda
suureks laviiniks. Ja see kannab meie rahva minema. See on tahtlik ärapöördumine Jumalast
ja Tema standarditest. Vaatame, mida Jumal arvab abielulahutusest. Loeme Malakia 2:15:“
Eks ta ole sind ühte pannud ihu ja hingega?“ Jumal lõi Aadama ja Eeva üheks. Miks lõi Jumal
mehe ja naise üheks? Loeme edasi. „Ja mida peab tegema see üks? Looma Jumala sugu!
Kandke siis hoolt oma hinge eest ja ükski ärgu olgu truuduseta oma nooreea naise vastu!“
Truudusetuse vaste on meie ühiskonnas petmine. Ärgu keegi petku oma naist! Ärgu keegi
murdku oma abielutõotust! Sest see on midagi, mida Jumal jälestab. Loeme edasi. „Sest ma
vihkan lahutust, ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal,“ Ja see piiblisalm jätkub edasi. Miks tegi Jumal
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mehe-naise üheks? Sest Jumal otsib jumalakartlikke lapsi. Kui Jumal vaatab abielu peale, siis
esimene asi, mille peale Ta vaatab, on just lapsed. Mida nad looma hakkavad? Kuidas nad
hoolitsevad vara eest, mille ma neile usaldan? Kas nad on võimelised vastutama? Kas nad
kasvatavad oma lapsed üles Jumala tundmises? Jumal otsib jumalikke lapsi ja pole küsimust,
et monogaamne abielu on mehe ja naise vahel parim viis laste saamiseks. 1950-ndatel aastatel
olin ma Londoni lääneosas ühes väikeses koguduses pastoriks. Kuna meie kogudusel polnud
hoonet, mis oleks abielude sõlmimise loaga, Inglismaal peab hoonel olema
registreerimisõigus, abiellusid mõned meie koguduse liikmed perekonnaseisuametites. Olin
mitmel korral abielude registreerimisel tunnistajaks. Inglismaal oli igas perekonnaseisuametis
seina peal silt, millel oli kirjas: „Selle maa seaduse kohaselt on abielu ühe mehe ja ühe naise
vaheline eluaegne liit, mis välistab kõik teised isikud.“ See on üks parimaid piibellikke
abieludefinitsioone. Ma pole kindel, kas see silt ka täna nendes büroodes olemas on. Igal juhul
seda mõtet täna enam ei praktiseerita. Igatahes oli see lause 1950-ndatel abielumotoks. See oli
vähem kui 50 aastat tagasi. Jumal vihkab lahutust. Ma ei ründa inimesi, kes on lahutanud,
kuna ma tean, et elus on ka juhtumeid, kus inimesel pole ühtegi muud piibellikku lahendust
peale lahutuse. Ma ei ründagi neid inimesi, vaid seda süsteemi, mis toodab endas
abielulahutust. Tänapäeva Ameerika abielulahutuste prognoos on, et 50% kõigist abieludest
lõpeb lahutusega. Ja inimesed kehitavad õlgu ja joovad kohvi selle peale. Tänapäeva
abielulahutuste rohkuses pole mitte midagi mõistlikku. Kas sa tead, mis on minu arvates selle
maa suurimaks probleemiks? Lapsevanemate hoolitsuseta lapsed. Majandusteadlastel ja riigi
sotsiaalsfääri tegelastel on muidugi sellele probleemile mitmeid lahendusi pakkuda, kuid
probleemi tuumaks on vanemad, kes üldse ei kasvata oma lapsi. Ja kõige rohkem jätavad oma
kohustusi täitmata mehed. Kahjuks on naised vabastatud õigusest alluda oma meestele ja
mehed on vabastatud õigusest elada oma elu vaid ühe naisega. Nii et nad abielluvad, mees
tüdineb oma naisest ja jalutab minema, omamata naise ees mingeid kohustusi ja naine jääb
lastega üksi. Kes on kaotanud? Naine. See on katastroof. Mul on sügav südamemure
üksikemade pärast. Mul on tunne, et kogudus ei tee seda, mida ta peaks tegema üksikemade
olukorra aitamiseks. Jaakobuse 1:27:“ Puhas ja laitmatu jumalateenistus on lesknaiste ja
vaeslaste eest hoolitsemine.“ Kogudus ei tee seda. Kuid vaatame nüüd probleemi juurtabielulahutust. Jumal ütleb:“ Ma vihkan lahutust ja tahan jumalakartlikke lapsi.“ Alaealiste
sõnakuulmatusele on vaid üks lahendus. Neid võib saata riigitööle, nende tegevust võib
uurida, kuid tegelikuks ja ainsaks lahenduseks on vanemad. Ilma lapsevanemateta ei kasva
lapsed jumalakartlikeks. Kui me hülgame selle suhtumise, siis me hülgame oma lapsed ja
anname nad Hävitaja kätte. Me võime nuriseda praeguse põlvkonna üle, me võime kõik nende
vead üles lugeda, kuid las ma ütlen sulle tõtt: nemad pole süüdi. Meie põlvkond (vanemad) on
süüdi, meie reetsime nad. Meie oleme lapsed valele teele juhatanud ega ole neile tõde
valgustanud. Meie pole neile Jumala poolt loodud distsipliini õpetanud. Nüüd mõistab Jumal
meie üle kohut meie laste läbi. Ja mingi aja pärast võtavad nemad elu üle ja võivad meil selle
teha väga ebamugavaks. Juhul kui me ei tee selle suhtes midagi. Ma usun, et laste
kasvatamisel on kaks põhilist kriteeriumit: armastus ja distsipliin. Kumbki neist ei tööta hästi
ilma teineteiseta. Distsipliin ilma armastuseta toodab mässumeelsust. Kuid armastus ilma
distsipliinita loob vastutustundetuid inimesi. Oleme abikaasaga 12 adopteeritud lapse
vanemad. Me küll ei näe sedamoodi välja, kuid see on tõsi. Meie perekonnas on tänaseks 150
liiget. Nii et mingisuguse kogemusega me Ruth’iga ikkagi oleme. Ma olen jälginud, et lapsed,
kes on ilma keeludeta või liiga hellitatult kasvatatud, neil on reeglina ka keeruline elu. Kui sa
tahad, et su laps oleks õnnelik, ei tohi sa teda ära hellitada. Mitte andes neile kõik, mida nad
küsivad ja tehes kõik, mida nad paluvad, pöördudes ümber iga nende lause peale. Kui sa
kohtled oma lapsi selliselt, siis arvatavasti juhtub see, et nad ootavad, et elu kohtleks neid
samamoodi. Kuid seda ei juhtu. Kui paljud teist on seda näinud? Elu on päris keeruline. Ja
eriti kergemaks ka ei lähe. Et kasvatada edukaid lapsi, peame siduma armastuse ja distsipliini.
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Kahjuks on see aga täna harv kombinatsioon. Meie probleem on kohustusi mitte täitvad
vanemad. Ja see väljendab end kasvatamata lastes. Ja sealt tulebki see maalihe, mis kasvab üle
laviiniks. Ükskõik kui palju arvuteid me omame või kui paljude ilusate autodega me sõidame,
või kui palju kinnisvara meil on, lõpuks lendab see kõik meile ikkagi näkku. Seda juhul, kui
me ei tegele põhiliste vaimsete probleemidega, milleks on isad ja nende lapsed. Me võime
üritada sellest mööda hiilida, kuid see ei õnnestu. On üks saatus, mis saab inimesed kätte.
Mõnda aega me justkui võime Jumala seadustest mööda hiilida ja justkui pääseda terve
nahaga ja olla edukad oma elus, kuid lõpuks jõuab Jumal ikkagi meile tee peal vastu. Nüüd
selle juurde, kuidas olla jumalamees. Kuid sa ei saa olla jumalamees, kui sa ei tea, kuidas olla
mees. See on esimene tingimus. Ma tahan rõhutada kahte kogudusevanema juhi oskust või
kvalifikatsiooni. Ja ma tahan, et te näeksite, et igal juhul peab see inimene valitsema. 1 Tm
3:2-4:“ Niisiis tuleb koguduse ülevaatajal olla laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõistlik,
viisakas, külalislahke, osav õpetama, mitte joodik, mitte riiakas, vaid leebe, rahunõudja ja
mitte rahaahne, vaid kes oma maja hästi valitseb, kes lapsi peab sõnakuulmises kõige
aususega.“ Nii et kogudusevanema ülim nõue on see, et ta oskaks oma maja ja oma peret hästi
valitseda. Kui ta seda ei tee, siis ta ei kõlba kogudusevanemaks. Ja vanemaist rääkides loeme
1 Tm 5:17:“ Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahekordse austuse vääriliseks,
eriti neid, kes töötavad sõnas ja õpetuses.“ Et olla jumalamees, pead sa oskama valitseda ja
tahtma valitseda. Meie kultuuris ei muuda see sind alati populaarseks. Tegelikult, kui sa tahad
olla populaarne, siis ära koguduse vanemaks küll hakka. Ja kui sa tahad Jumala heakskiitu,
siis on kogudusevanema amet üks hea asi. Tihti pead otsustama, kas sa tahad populaarsust või
Jumala sõnale kuuletumist. Inimesed, keda motiveerib populaarseks saamine, ei saa kunagi
stabiilseteks tugevateks kristlasteks. Tahan rääkida sõnast, mida tõlgitakse „valitsema“.
Hakkasin kreeka keelt 10-aastaselt õppima. Mul polnud valikut, kuna kreeka keel kuulus
haridusse. Kokku õppisin seda 15 aastat. Ma ei räägi veatult, kuid midagi sellest keelest tean.
Tahan öelda, et selle sõna tõeline tähendus, mida tõlgitakse „valitsema“, on seista kõige ees.
Nii et piiskop või koguduse ülevaataja peab seisma enda perekonna ees, kõige ees. See on
väga elav pilt. Jumal on hiljuti teinud selle mõtte minu jaoks väga elavaks. Selgitan, miks? Isa
ja koguduse ülevaataja roll on seista eesliinil. See sisaldab endas kahte mõtet. Juhtida ja
kaitsta. See on nii pereisa kui ka koguduse juhi vastutus. Seista kõige ees, näidates teed ja
võites vastased. Nii et kui vastane ründab, isa või vanem on see, kes sellega tegeleb. See on
ühe jumalamehe vastutus. Seista väljas oma pere eest. Keegi mees kunagi küsis ühelt tuntud
jutlustajalt, et kas see ja see on õige küsimus. Pastor vastas, et ta ei saa küsimusele vastata,
kuna pole kohanud selle mehe abikaasat. Naine on mehe aupaiste. Nii et mehest saab selle
järgi aru, millist au ta naine kannab. Kui naine on kaitstud ja jõuline, rahulik ning kannatlik,
on ta oma mehe au. Kuid kui mehe naine on „üles kruvitud“, närviline ja jätkuva surve all, on
see mehe süü. Mees peaks seisma naise eest väljas. Mu naine on olnud erinevate haiguste
poolt ümber piiratud. Olin väga mures ta pärast, kuid ma ei teadnud, mida teha. Mingis mõttes
võisin olla nagu Aadam- kohusetundetu. Lasin sellel kõigel juhtuda. Ma ei valvanud
territooriumi, vaid lasin maol sisse pugeda. Räägin praegu metafooridega. Ja Jumal, nende
kirjakohtade kaudu, mida jagan, hakkas minuga rääkima ja ütles:“ Sa ei täida oma kohuseid.
Su naise seisund on sinu vastutusel!“ Ütlesin:“ Jumal, mida saan veel teha? Palvetan, olen
mures, armastame üksteist, jagame kõike koos, mida saan veel teha?“ Küsisin:“ Mida pean
tegema?“ Sain väga lihtsa vastuse. Peaaegu et lihtsameelse vastuse. „Usupalve päästab
tõbise.“ Jumal ütles, et pean paluma usupalve. Ma ei tundnud mingit usku. Mul polnud mingit
tohutut inspiratsiooni, tegin oma parima, et olla Jumalale sõnakuulelik. Ütlesin:“ Jumal, palun
usupalve oma naise eest.“ Vastus pole veel meie jaoks tulnud, kuid muutus küll. Liigume
teises suunas. See oli mulle kallis õppetund. Mul on hea meel, et see nii läks. Te nüüdisaja
inimesed võib-olla ei mõista seda ütlust:“ Penn kukub viiesteks.“ Kuid see juhtus, see kukkus.
Mul on täiesti uut sorti vastutustunne oma naise ees. See ei tähenda veel, et kõik saab
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nüüdsest korda, kuid on avanud ühe uue dimensiooni, mida tähendab olla jumalamees. Kui
oled abielus või plaanid või loodad abielluda, pea meeles, su naine peaks olema su au. Olen
oma naise üle uhke mitmel viisil ja põhjusel. Sa võib-olla oled märganud, et ta katab oma
juuksed alati kinni. Kas tead, miks? Sest Piibel ütleb, et seda peaks tegema. Üks lihtne põhjus.
See pole moes. Aga mis siis? Kas peame olema juhitud selle maailma moevoolude järgi?
Ütlen sulle, minu meelest näeb ta väga ilus välja. Minu meelest ta ei näe igav, kõrk, võin sulle
saladuskatte all öelda, et ta näeb oma pealooriga minu meelest targem välja kui paljud ilma
loorita. Ta teeb seda, Jumala käsul. Kui mina teda selles ei julgustaks ja kinnitaks, siis oleksin
kohusetundetu. See pole probleem, kas kannad pearätikut või mitte. Kuid küsimus on: kas sa
ka tegelikult allud Jeesusele ja Jumala Sõnale. Olen olnud nii kaua nelipühilane. Kui
nelipühilasi tunned, tead, et nad räägivad palju „maailmast“ ja sellest, mis on „maailma
moodi“. Pakun välja ühe mõtteviisi, kuidas elu näha, olles „maailmas“ või „mitte maailmas“.
Jeesus ütles:“ Minu jüngrid pole sellest maailmast, nagu minagi pole sellest maailmast!“ Nii
et kui me pole maailmast, siis mida see tähendab? Toon ühe näite? Apostlite teod 17,
Korintoses. Nagu tavaliselt, toimus seal mäss. Kui Paulus saabus linna, siis oli seal ka kindlalt
mäss. Kahtlen, kas meil on kunagi toimunud ärkamisi ilma mässuta. Töötasin Ida-Aafrikas
misjonärina Kanada meeskonnaga. Nad arutasid, kas tuleks teatud piirkonnas uus kogudus
avada või mitte. Üks kolleegidest ütles, mis jäi südamesse. Ta ütles:“ Ajame inimesed hulluks
või teeme nad rõõmsaks, kuid anname neile teada, et oleme olemas.“ Olen nõus. Ajame nad
hulluks või rõõmsaks, kuid teadku, et oleme olemas. Kõige hullem on, kui inimesed
ignoreerivad meid. Üleüldiselt rääkides, suures osas Euroopas inimesed ignoreerivad kirikuid
ja kogudusi. Nad peavad meid tähtsusetuteks, mõju mitte omavaks. See on aga kiriku süü.
Usu, kui omame mõju, saame ka positsiooni. Ei saa omada üht ilma teiseta. Kui tahad
ärkamist, siis arvatavasti saad mässu. Mäletan ühe jutlustaja kirjeldust, kuidas ta esmakordselt
Cornwelli jõudis, kus me praegu oleme. Ta jutlustas ja tekkis mäss, inimesed loopisid üksteist
kividega. Üks kivi lendas otse lauba suunas, kuid üleloomulik vägi peatas selle. Seda
tähendab olla mitte sellest maailmast. See sisaldab ka kive. See on minu väike selgitus asjale.
Paulusel tekkis Korintoses situatsioon. Jumal ütles:“ Ära karda, mul on siin linnas palju
inimesi! Jää siia, mina aitan sind!“ Apt 17:4:“ Mõned neist lasksid end veenda ja liitusid
Pauluse ja Siilasega, samuti hulk jumalakartlikke kreeklasi ja rohkesti suurtsugu naisi. Juudid
läksid aga kadedaks ja võtsid enestega turuplatsidelt mõningaid nurjatuid mehi ja rahvahulki
koondades muutsid linna rahutuks. Rünnates Jaasoni koda, püüdsid nad apostleid rahva ette
tuua.“ Ausalt öeldes soovin, et oleks mõni rahutus rohkem. Loeme edasi Apt 17:6:“ Aga kui
neid ei leitud, siis nad vedasid Jaasoni ja mõned vennad linna ülemate ette ja hüüdsid:“ Need,
kes kogu maal rahutusi tekitavad, need on ka siia tulnud.“ Kreekakeelne tõlge ütleb:“ Need,
kes pööravad maailma pahupidi“. Kas see kehtib sinu ja minu kohta? Kas pöörame maailma
enda ümber pahupidi? Kas maailm üldse teab, et oleme olemas? Nad ei pööranud maailma
pahupidi, maailm oli juba pahupidi, nemad pöörasid maailma tagasi õigetpidi. Inimesed elasid
valepidi nii kaua, et siis, kui nad õigetpidi pöörati, tundus neile, et nad on valepidi. Inimesed
olid paganad või mitteusklikud. See oli viis, millisena nad nägid kristlasi. „Need, kes kogu
maal rahutusi tekitavad, need on ka siia tulnud. Jaason on nad vastu võtnud, ja nad kõik
rikuvad keisri korraldusi, öeldes ühe teise olevat kuninga, kellegi Jeesuse.“ Need inimesed ei
mõistnud evangeeliumi ega olnud neil ka tugevat vaimset õpetust. Nad teadsid vaid ühte asja
apostlite kohta: et nad räägivad, et on olemas teine kuningas, kelle nimi on Jeesus. Seal rahva
hulgas oli juute, paganaid, kreeklasi, ülikutest naisi, töölisi ja ka mitmeid orje. Imelik
seltskond, kes tavaelus ühiselt kokku ei tulnud. Mis neid kokku tõi? See, et keegi väitis, on
veel üks Kuningas, kelle nimi on Jeesus. Seda tähendab olla „mittemaailmalik“. Elades
maailmas, tunnustades teist kuningat- Jeesust. Elada teise valitsuse all. Me pole 100% selle
maailma valitsevate võimuorganite mõju all, vaid meil on taevane valitsus ja taevane
kuningas. Ütle mulle, kas sina elad samamoodi? Kas elad nii, et inimesed ütlevad sinu kohta,
262

et elad ja orienteerud teiste seaduste järgi kui selle maailma seadused. Ta allub teisele
autoriteedile. Ameeriklastel on veel üks ütlemine:“ Ta marsib teistsuguse trummipõrina
järgi.“ Kogu maailm marsib sama trummirütmi järgi, kuid ühed veidrad inimesed ei astu
samas trummirütmis. Mis rütmi nemad kuulevad? Nemad kuulevad teistsugust trummipõrinat.
Kuningriigi trummipõrinat. Jumala inimesed, hullud, fanaatikud. Me oleme nii austusväärsed.
Me käime nööri mööda, alandame ja tõstame oma häält. Kõiksugu ebajumalikke asju juhtub,
me isegi ei protesteeri ses suhtes. Kurjuse väed lihtsalt ütlevad:“ Me pääseme lihtsalt,
vastuseisu pole.“ Vastuseismine kurjale pole põhiliseks ülesandeks. Kuid kui tõe eest seisame,
satume niikuinii vastuseisu. Kui näen, kui palju mõju avaldab väike homoseksuaalide grupp,
siis küsin endalt: mis kogudusel viga on? Miks meie ei või teha kisa? Miks meie ei käitu oma
positsioonile vastavalt? Oleme liiga viisakad, oleme unustanud, et meil on ka teine kuningas.
Mis Tema nimi on? Jeesus. Võta praegu üks paus ja mõtle sellele teemale, millest oleme täna
rääkinud. Sellest, kuidas olla mees ja siis, kuidas olla jumalamees. Kui tunned nagu minagi
tundsin, et sa pole oma kohustusi mehena täitnud, kui sul pole olnud selgroogu, siis on olemas
üks standard. Jumal on selle loonud ega pole seda standardit mitte kunagi alla lasknud. Jumal
on samasugune täna, nagu Ta oli Eedeni aias, Pauluse ja Peetruse ajal, nagu Ta oli John
Wesley ajal. Sa tahaksid öelda Jumalale:“ Jumal, näen, et ei vasta Sinu poolt seatud
standardile ja parandan meelt. Kuid Sinu armust muutun. Käitun teisiti. Kui Sina täidad mind
väega ja varustad mind, siis minust saab üks õige mees!“ See on see, mille järgi maailm
kisendab- mees, mehed! Tänu Jumalale naiste eest, kes tegutsevad, kuid kus on mehed? On
olemas üks vaakum, mille loovad sõnakuulmatud mehed. Nad käituvad oma positsioonist
loobuvalt. Ma oleksin kogemata öelnud:“ Mehed, kes on põgenenud.“ Osad mehed on võibolla ka sellised. Naised, palvetage oma meeste eest, see on teie vastutus. Ja nüüd mehed, kes
on saanud puudutatud minu tänase sõnumi läbi ja sa tahad muutuda ja sa oled valmis meelt
parandama oma sõnakuulmatusest, laiskusest ja sa tahaksid mehena teha Jumalale uue
pühendumise ja ka jumalamehena, mõtle see küsimus läbi ja kui see oled sina, siis teeme ühe
lihtsa asja koos. Tõuse püsti, kusiganes sa oled ja tõstke oma hääl, te ei pea karjuma, kuid
öelge Jumalale, et olete siin meele parandamiseks sellest, et pole olnud sellised mehed,
kelleks Jumal teid on loonud. Ja lubad Jumalal nüüdsest alates end muuta ja suunata. Ütle
lihtsalt seda Jumalale oma sõnadega.
Jumala tundmine Isana.
Me tunnistame oma suuga, mida Piibel on öelnud. 1 Joh 3:1-3:“ Vaadake, kui suure armastuse
Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi! Maailm ei tunne
meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud
avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema
sarnased, sest siis me näeme teda, nagu ta on. Igaüks, kellel on selline lootus tema peale,
puhastab ennast, just nagu tema on puhas.“ Täna tahan ma teile kõnelda teemal „Tundes
Jumalat kui Isa“. Meil kõigil on olemas kristlik sõnavara, alustades meieisa palvest, kogu
teadmine Isa-lapse suhtest on siiras, kas meil on see kogemus või on need ainult religioossed
sõnad? Johannese 14:6. See on evangeelsetele kristlastele tuttav salm. Jeesus ütleb need
sõnad:“ Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu, kui minu kaudu.“
Selles Jeesuse väites on kaks põhilist elementi. Tee ja sihtpunkt. Mis on tee? Jeesus on tee.
Aga mis on sihtpunkt? Sellele paljud kristlased pole isegi mõelnud. Jeesus ütleb, et keegi ei
tule Isa juurde muidu, kui Tema kaudu. Jeesus on tee, kuid Isa on sihtpunkt. Paljude aastate
kogemuse ja vaatluse põhjal võin ma öelda, et suured hulgad kristlasi on õigel teel, kuid nad
pole kunagi jõudnud sihtpunktini välja. Nad pole Jumalat kunagi tundma õppinud oma Isana.
Nad käivad õigel teel edasi ja elavad oma elud hästi, nad näevad palju Jumala õnnistusi, kuid
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nad on Jeesuse tuleku tegelikust mõttest ilma jäänud. Ja see on see, et tuua meid Isa juurde.
Ma toon nüüd oma elust ka näiteid sellel teemal. Ma sain küllalt dramaatiliselt päästetud keset
ööd ühes sõjaväebarrakis II maailmasõja ajal 1941. aastal. See oli ühes armsas Yorkshire’i
linnakeses. Ma ei teadnud midagi päästmise teoloogiast või õpetusest, kogesin seda reaalselt.
Hiljem avastasin, on inimesi, kellel on õpetus, kuid pole seda kogemust. Kui peaksin valima,
siis valiksin õpetuse asemel päris kogemuse. Tänu Jumalale mõlema eest, kuid ära rahuldu
vaid õpetusega. Päästekogemus revolutsioneeris elu dramaatiliselt, täielikult. Praegu on aasta
1998, see on mitu aastat, 57 aastat hiljem. Olen nii pikka aega koos Jumalaga ega ole kunagi
patu peal liugu lasknud, palju kordi pole olnud see, kes oleksin pidanud olema, kuid ma ei
pööranud kunagi selga Jumalale. Jumal on õnnistanud ja kasutanud mind. Olen jutlustanud
pea 50 riigis üle maailma. Kuid aastal 1996 tähistasin oma 50. teenistusaastat. Meil oli oma
meeskonnaga üks eriline pidu sel päeval. Ja siis me olime Ruth’iga Hawaiil puhkusel väikeses
üürikorteris. Läksime lihtsalt puhkama. Hämmastav kui palju kordi läheme puhkama ja
lõpuks ei saagi puhata. Peaaegu võiks teha puhkustest järelduse, et minnes kuhugi ei saa
puhata. Seal reisil sattusin lõpuks haiglasse operatsioonile, mille eest tänan Jumalat. Igal
hommikul kui tõusime, palvetasime ja ülistasime ja murdsime koos leiba. Ja ühel hommikul,
kui me palvetasime ja ülistasime, siis ma istusin voodi peal, kui minuga juhtus midagi väga
ootamatut ja füüsilist. Ma kogesin Jumala väge, mis liikus mu kehas ringi, alustades jalgadest
ja liikudes vööni ja sealt edasi üles mu kehas. Kuid samal ajal ma otsekui kogesin, kuidas üks
käsi oli välja sirutatud minu parema kõrva juures ja see käsi püüdis minu pähe asetada ühte
pealuumärgiga mütsi. Oleksin otsekui pimeduse ja valguse vahelisse konflikti kinni jäänud.
Ruth rääkis, et isegi mu nahavärv muutus selle heitluse ajal lillakaks. See oli täiesti kõrvalt
jälgitav kogemus, mitte vaid sisemine. Mõnda aega ei teadnud ma, mis minuga juhtuda võib.
Ja siis see vägi, mis töötas minu sees, võitis ära selle käe, mis tahtis mulle seda surma märgiga
mütsi pähe suruda, midagi juhtus. Ja otsekohe peale seda ma tajusin Jumalat kui oma Isa.
Minu jaoks muutus loomulikuks, et ütlesin Jumalale „Isa“. Tahan, et teaksid, et mul oli
õpetuslik teadmine Jumalast kui Isast mitmeid aastaid. Isegi jutlustasin ühe kassetiseeria, mis
rääkis Jumalast kui meie Isast. Mul oli kogu teooria ja see oli tõene ja õige. Seal polnud
midagi valet või ebasiirast, kuid mida mul polnud, oli just kogemus. Ma olin leidnud üles õige
tee ja seda käinud, kuid ma polnud jõudnud sihtpunktini ehk kohale. Täna õhtul tahan rääkida
sihtpunktist. Et tunda Isa. See on täielikult muutnud minu elu ja palveelu. Olen Inglise sõjaväe
taustaga ja meie peres on kõik mehed teeninud Briti armees. Nii et ma olen küllaltki
distsiplineeritud inimene. Mul on olnud väga dramaatiline ja reaalne patutundmise kogemus,
ega ole selles kunagi kahelnud. Kuid oli täiesti uus teema minule tunda Jumalat kui Isa. Tänan
Jumalat vanemate ja vanavanemate eest. Nad olid korralikud inimesed, kellel oli
vastutustunne, mis tänapäeva inimestes vaevalt veel eksisteerib. Kuid et tunda kedagi Isana,
seda kogemust mul polnud. Minu perekonnas ei kallistatud üksteist. Mäletan, kui mind saadeti
9-selt internaatkooli, väike koolimüts peas. Mul oli piinlik suudelda avalikult oma ema. Ei
mäleta, et isa oleks mind kunagi sülle võtnud. Sedalaadi suhet peres lihtsalt polnud. Nad olid
moraalsed, head ja ilusad inimesed. Kuid oli terve peatükk armastusest, intiimsusest ja
vabadusest, mida me ei teadnud eksisteerivat. Kui sain Püha Vaimuga ristitud, siis kogesin
suurt vabanemist, väge. Kuid sellist läbimurret mul esialgu polnud. Peale seda, kui
pealuumärk minu kohalt eemaldati, siis tundsin vaimus Jumalat kui oma Isa. Mul on teooriad
pealuumärgi ja selle tähenduse kohta. Sündisin Indias, olen näinud teenistuses, inimesi
aidates, et lapsepõlves kogetul on sageli määrav tähtsus täiskasvanuea vaimulike kogemuste
suhtes. India aga on rahvus, kellel on 3 miljonit jumalat. Arvan, et osad nendest ebajumalatest
jälitasid mind. Vahest ma isegi tajusin, kuidas mingi kuri jõud oli läheduses. Sain päästetud,
ristitud, Püha Vaimuga täidetud, rääkisin keeltes, palvetasin inimeste eest ja nägin, kuidas
haiged said terveks, kuid kogu selle aja jooksul oli kauguses midagi tumedat. Usun, et see, kes
mind jälitas, oli üks India jumalus. Usun, et tean isegi ta nime, kuid ei ütle. Sest Piibel õpetab,
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et ei tohi mainida ebajumalate nimesid. Aga see olevus jälitas mind terve elu, rohkem kui 55
teenistusaasta jooksul, selle vaimu vägi ja ligiolu polnud murtud. Ma tahan öelda omast
kogemusest, mis on küllaltki suur, et need asjad, mis juhtuvad meie varajases eas, on vahest
kõige määravamad. Ja need on ka raskeimad asjad, millega tegeleda. Isegi need asjad, mis
meiega on toimunud meie emaihus. Ja siin on vaja Püha Vaimu, et nende asjadega tegeleda ja
et me neid asju üldse näeksime. Ma pole psühholoog või psühhiaater, olen jutlustaja, kuid
alates sellest erilisest kogemusest on vaimsed kogemused muutunud. Ja ma tahan Piibli läbi
näidata, kuidas saab Jumalaga sellist suhet. Ma ei taha rajada oma sõnumit pelgalt isiklikule
kogemusele, rajan oma jutluse selgelt Jumala Sõnale. Loeme Heebrealastele 1:1-2:“ Jumal,
kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd
päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi
ta on ka maailmad teinud.“ Siin räägib Piibel kahest eri viisist, kuidas Jumal räägib. Ta räägib
prohvetite kaudu, kuid teisel viisil räägib Pojas. Mitte isikuerinevus pole siin määrav, vaid
kõnelemise viis. Prohvetid avaldasid Jumala olemust väga laiapõhjaliselt, kuid kui Jumal
tahtis end ilmutada kui Isa, universumis vaid üks isik, kes seda võis väljendada- Isa Poeg. Ja
seepärast Poeg tuli maailma. Ta tuli täitma prohvetite sõnumit. Kuid Poeg tuli ka, et tuua
ilmutust, mida polnud prohvetitel. Ja see oli ja on ilmutus Isast. Johannese 17. peatükis loeme
Jeesuse ülempreesterlikku palvet. Siin Ta palvetab Isa poole jüngrite pärast, kes on sealsamas.
Ja ühes selles osas, kus Jeesus räägib Isaga, loeme Johannese 17:6:“ Ma olen teatavaks teinud
sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast.“ Siin mõeldakse Jeesuse
jüngreid. Tahan kahte asja siin erilisemalt välja tuua. Mis nime Jeesus teatavaks tegi? Juudid
on 14 sajandit järjest teadnud Jumalat kui Jahvet. Jumala Püha nimi, mida kunagi häälega
välja ei öelda. Seda vaid kirjutatakse. See nimi polnud juutidele uus, seda nad tundsid pikka
aega. Mis oli see nimi, mida Jeesus oma jüngritele teatavaks tegi? Kui sa loed Jeesuse palvet
Johannese evangeeliumist, siis sa näed, et see nimi on Jumal kui Isa. Seda nime mainitakse
ainuüksi selles peatükis kuus korda. Jeesus tuli kehtestama Isa nime maa peale. Ja sõna
„manifesteeruma“ on väga olulise tähendusega. Jeesus ei tulnud vaid Isast rääkima, Ta tuli Isa
näitama. Kuidas demonstreeris Jeesus Isa olemust apostlitele? Elades, nagu Jumala Poeg. Ta
ei kartnud, ega olnud liiga sageli meeleheitel, kahevahel, teadmata, mida teha. Sest Isa oli
alati Temaga. Jeesuse elus nähti ühte teistsugust elu. Inimesed olid tuttavad Moosese,
prohvetite ja inimestega, kes tegid suuri imetähti ja tegusid. Nad olid tuttavad inimestega, kes
rääkisid vägevaid sõnu. Kuid siin elas mees, kes elas selle teadmisega, et Tal oli Isa taevas.
Jeesus läbi oma terve elu ilmutas inimestele Isa nime. Sellepärast Ta ka tuli maailma.
Sellepärast Jumal Ta saatiski. Prohvetid rääkisid Isast-Pojast, kuid nad ei saanud Teda
näidata. Loeme Matteuse 11:27. Jeesus räägib siin. „Kõik on Isa andnud mulle, ja keegi ei
tunne Poega kui vaid Isa ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda ilmutab.“
Nii et keegi peale Isa ei tunne Poega ja keegi peale Poja ei tunne Isa, välja arvatud see, kellele
Poeg tahab Isa ilmutada. Ütlen teile selgelt: mina ei saa teile Isa ilmutada. Seda ei saa teha
ükski pastor. On vaid üks inimene, kes saab Isa ilmutada, see on Jumala Poeg Jeesus. Kui sa
tahad Isa tunda, siis sul on vaja Jeesuse ilmutust Isast. Vastasel juhul me seda jumalikku
ilmutust ei koge. Jeesus jätkab siin peatükis Matt 11:28:“ Tulge minu juurde kõik, kes olete
vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ See salm on kreeka keeles niivõrd
elav. „Oh, kõik, kes kannate koormaid, võitlete, leiate teekonna raske olevat ning mõtlete, kas
üldse kunagi pärale jõuate. Jeesus ütleb:“ Tulge minu juurde ja mina annan teile hingamise!
Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest ma olen tasane ja südamelt alandlik ja te
leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!“ Mis oli
Jeesuse koorem? Teha Isa tahet. See oli Tema suhe Isaga. Jeesus ütles, et kui oleme raskustes,
ärevil, pinges, segaduses, kui me pole rahul sellega, kuidas elu läheb, siis tulge minu juurde ja
mina ilmutan teile Isa. Ja see võib olla elumuutvaks revolutsiooniks teie jaoks. See annab teie
ellu ühe uue kuuluvuse ja suhte. Ja see annab teile ühe tõelise hingamise, hea oleku. Tahan
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rääkida neljast tulemusest, mis lähtuvad Isa tundmisest. 1) See annab sulle ühe isikliku
identiteedipildi, tead, kes oled. Läbi kogu Piibli inimesed identifitseerivad ennast läbi oma isa.
Kui lugeda Piibli kronoloogiat, siis leiame „See on selle poeg, kes omakorda on selle poeg ja
selle pojapoeg.“ Mis annab inimesele identiteedi- meil on olemas isa. Tänapäeva inglise
keeles on paljud asjad muutunud. Mitmete inimeste perekonnanimed on tuletised nende
isanimedest. Näiteks Johnson (John) või Willamson (William), Thomson (Tom). Meie ümber
on sisuliselt üks identiteedivaba sugupõlv. Põlvkond, kes ei oma selget eneseidentiteeti. Neid
on vahest kutsutud ka X-põlvkonnaks. Ja mida X tähistab? Tundmatut näitajat. Nad ei tea, kes
nad on. Usun, et maailmas on miljoneid noori, kes on eksinud, segaduses, ärevil, ahastuses,
kuna nad ei tunne Isa. Ma ei usu, et ükski asi suudab neid noori piisavalt muuta kui ainult
Taevaisa juurde tulemine ja Tema tundma õppimine. Nii et kui sa oled täna õhtul siin ega tea,
kes sa õieti oled, sa oled kuidagi näotu ja juuretu või mittejuurdunud inimene, sa ei kuulu
kuhugi ja sul pole tõelist identiteeti. Sul on võib-olla minapilt, mille paned hommikul selga,
minnes peegli ette ja meikides või kuidagi teisel viisil end luues. Kuid see pole siiras ehk
tegelik identiteet. Tõeline identiteet tuleb meie Taevaisa käest. 2) Sul on kodu taevas. Sellest
hetkest alates, kui sain päästetud, uskusin, et kui jätkan usus, siis pääsen taevasse. Taevas oli
mu sihtpunktiks, kuid ma ei osanud mõelda taevast kui oma kodust, kuni õppisin tundma Isa.
Selles mõttes, et Isa teeb ühest kodust tõelise kodu. Peale seda ütlesin Ruth’ile:“ Kallis, kui
suren ja tahad midagi mu hauaplaadile kirjutada, siis kirjuta „Läks koju!“ Ma mõtlen ühe
Hawaiil elava usuõe peale, kes oli meie puhkuse ajal samuti Hawaiil. Ta oli oma elus teeninud
Jumalat mitmeid aastaid. Ta oli suremas vähki. Koguduses oli õde, kes hoolitses selle eest, et
keegi oleks iga päev ta haigevoodi juures. Ja ta ütles tihti inimestele:“ Ma pole kunagi inglit
näinud, kuid tahaksin väga näha.“ Ja vahetult enne oma surma tõstis ta oma käed üles ja
vaadates taeva poole, hüüdis:“ Ma näen, ma näen ingleid!“ Inglid tulid ja viisid ta koju.
Kuidas kavatsed sina koju minna? Ühe rikka mehe maja ees oli üks kerjus, kes oli väga haige.
Tal oli keha täis mädaseid valusaid paiseid, kuid ta oli siiski usklik mees. Ja siis tulid koerad
ja lakkusid ta veritsevaid haavu. Ja edasi kirjutab Piibel, et kerjus suri ja inglid kandsid ta
taevasse esiisa Aabrahami sülle. Mulle avaldas muljet see, et seda kerjust ei kandnud mitte
üks ingel, vaid mitu inglit. Usun, et üks ingel oleks suutnud selle kerjuse taevasse viia, kuid
Jumal saatis nimelt terve seltskonna ingleid, et viia taevasse see vaene haige usklikust kerjus.
Rikkast mehest räägib Piibel, et ta sattus põrgusse. Kui teistsugune saatus. Ma olen
veendunud, et Jumal tahab saata ingleid oma usklike poegade ja tütarde juurde. Miks
peaksime minema koju täis üksindustunnet? Jumalal on piisavalt ingleid. Ma arvan, et see on
tähtis, mil viisil inimene sureb. Matteuse 10:29:“ Eks müüda kaks varblast ühe veeringu eest.
Ent ükski neist ei lange maha ilma Isa teadmata.“ See salm ütleb, et kaks varblast müüakse
veeringu eest maha. See tähendab, et viis varblast müüakse kahe veeringu eest. Kui sa ostad
neli varblast, siis saad sa viienda lisaks. Varblased olid nii odavad, et sa said kahe veeringu
eest viis lindu. Jeesus ütles, et ükski neist ei lange ilma Isa teadmiseta. „Ärge siis kartke, teie
olete enam väärt kui palju varblasi!“ Vahetevahel näeme me kõik väikest poissi või tüdrukut,
keda isa hoiab tihkelt enda süles. Laps, ise üles tõstetuna, nõjatub turvaliselt isale. Ümberringi
võib vabalt olla kaos. Võib tunduda, et asjad lagunevad täiesti laiali. Kuid see väike laps ei ole
põrmugi häiritud. Sest tema on oma isa süles. Jumal tahab, et oleksime samamoodi Tema
süles. Kaitstuna Isa süles, hoolimata ümber möllavatest tormidest. Ükskõik, missugused
pimeduse väed meie vastu on tõusnud. Mina olen Oma Isa süles. Olen rahul sellega, et olen
justkui väike laps. Ma olen üle 80. Mulle meeldib endast mõelda, kui väikelapsest Isa süles.
Joh 10:29. Jeesus ütleb siin:“ Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi
ei suuda neid kiskuda Isa käest.“ Kui oled Isa süles, siis mitte miski ei saa sind kätte. Elame
ajastul, mil on väga tähtis olla Isa süles. Maailmas ei lähe asjad mitte paremaks, uskuge mind.
Vaid pimedamaks ja julmemaks. On VÄGA, VÄGA tähtis teada, et oled Isa süles. Jeesus
ütles:“ Mu Isa on kõigist suurem ja keegi ei saa teid tema käest ära varastada!“ Lõpuks,
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Jumala kui Isa tundmine motiveerib Teda teenima. Ma arvan, et just seda punkti eiratakse
palju. Jeesus räägib oma suhtest Isaga Johannese 8:29:“ Ja minuga on tema, kes minu on
saatnud,“ see on Isa. „ta ei ole mind jätnud üksi, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib.“
Mis oli Jeesuse teenistuses Tema motivatsiooniks? Kas edu? Populaarsus? See oli soov Isale
meeldida. On ülioluline, et koguduses taastuks sama motiiv. Sest ausalt öeldes üheks
suurimaks probleemiks kogudustes täna on konkurents teenijate ja teenistuse vahel. Kas mul
on suurim meililist, kas kõige rohkem inimesi käib minu koosolekutel, kas olen eetris
enamikel telekanalitel vms. Inimesed arvavad, et edu toob automaatselt turvalisuse. Ei too.
Tegelikult, mida edukam oled, seda ebakindlam oled, sest sa võid ju kogu edu mingi hetk
kaotada. Kellelgi võib olla sinust suurem meililist või teenistustel käib rohkem inimesi või on
rohkematel telekanalitel eetris kui sina. Kuhu jääb siis turvalisus? Turvalisus tuleneb sinu
motiivist. „Minu motiiv on Isale meeldida,“ ütles Jeesus. Ma olen oma elus kogenud, et peale
seda kogemust mu motivatsioon on muutunud. Lapsena ja noorukina olin ma väga edule
orienteeritud. Ja juhtus ka, et olin väga edukas. Ma olin alati klassi parim. Ma sain Eateni
kooli stipendiumi, seejärel Cambridge’i stipendiumi. Cambridge’i ülikoolis sain
vanemõpilaseks ning väga noores vanuses, 24-aastaselt valiti mind ülikooli nõukogusse. Ma
tean, mis on edu. Kuid edu ei andnud mulle turvalisust. Te peate mõistma, olin ajast ees olev
hipi. Enne tegelikke hipisid. Minust sai ülikoolis tähtis tegelane, see oli raske, kuna mu isa oli
kindral ja onu brigadir. Minu amet polnud peretraditsiooni mööda. Kuid läksin seal ühe tähtsa
nõukogu juurde ja nad küsisid, kas olen valmis teenima erinevates riigisüsteemides. Ütlesin,
peaasi et kedagi tapma ei pea. Niimoodi sattusin Briti armee meditsiinilisse osakonda. Pean
mainima, et selline eriala mulle ei meeldinud. Kuid seal olles tulin Jumala juurde. Niikaua kui
ma siis oma ametiriietuses seal armees ringi jalutasin ja sain juua spetsiaalsetes kohvikutes,
ma ei vajanud Jumalat eriti. Kuid äkitselt võeti kogu see au minult ära ja minust sai
väiksepalgaline kapral. Inimesed küsisid minu käest, mida ametisolev väiksepalgaline tegev
kapral tähendab. Pean ütlema, et kui pole Briti armees käinud, siis ei saa sellest kindlasti mitte
aru. Ütlesin inimestele, et see on lähim amet ussikesele. Siis saingi päästetud. Ja Jumal muutis
mind täielikult ja radikaalselt. Ütlen teile, palgakõrgendus tuleb koos usule tulekuga. Sain
palgakõrgendust. Vastupidiselt armee auastmetele sain kaprali auastme. Nii et mu
ülemohvitser, kes oli Põhja-Iirimaa arst, kutsus mind enda juurde, et mulle teatada minu
ametikõrgendusest. Kui pole Briti armees teeninud, siis on asju, mida ei mõista. Ülemus
ütles:“ Tere hommikust, kapral Prince!“ Ütlesin:“ Tere hommikust!“ Ta küsis:“ Kuidas
kokandus edeneb?“ See oli väga ootamatu küsimus. Kui oled sõjaväes paar kuud olnud, siis
õpid diskreetsust. Sa ei pinguta liigselt. Andsin ohvitserile võimalikult tavalise vastuse:“
Kokandus läheb nagu tavaliselt.“ „Tavaliselt“ tähendas tegelikult „kohutavalt“. Ta küsis:“
Kas sa ei teadnud, et oled rühma kapralkokk?“ Vastasin:“ Ei teadnud, keegi pole mind sellest
teavitanud.“ Siis ta ütles:“ Tahtsime sulle anda ametikõrgendust, kuid seepärast pidime sind
määrama ka kokaks.“ Jumala armust ei tegelenud ma siiski üldse kokandusega. See oli see
aeg, mil kohtasin Jumalat. Siis kui olin ussikesele nii lähedal kui võimalik ja samas siiski
mitte ussike olles. Kuid mul oli siiski tohutu kirg edu järele. Olin ikka väga edule
orienteeritud inimene. Ma ei oodanud sellist ametikõrgendust, kuid teenistusalast edukust
eeldasin küll. Ja tegelikult viis Jumal mind pea täieliku meeleheiteni. Olin pastor, koosolekud
toimusid kolmel päeval nädalas. Nägime, kuidas inimesed said päästetud, said terveks ja said
Püha Vaimuga ristitud ajal, mil sellised asjad olid haruldased. Kuid mul oli probleeme
kohutava depressiooniga. Ja miski nagu ütles mulle, et teised võivad olla edukad, aga mina ei
või. Ja siis viis Jumal mind päris madalale. Ja Jumal näitas mulle deemonit, kes oli üks
valevaim. Hüüdsin Issandat appi ja sain rõhumisest vabaks. Kuid Jumal pidi mind kõigepealt
alla vajutama, enne kui Ta sai mind taas üles tõsta. Kuid ka siis olin ma küllaltki teadlik edust.
Mõnes mõttes ma ka olin edukas. Kuid edu ei too turvalisust. Mida edukam oled, seda enam
sind ähvardab teiste edu. Ära tule rääkima, et see pole koguduses probleemiks, sest tean, et
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see on probleem. See on minu kogudus! Mina olen pastor! See on meie liikumine, meie
domineerime! Jne. Ma ei ütle seda kriitiliselt, vaid rõhutan, et see tee ei vii turvalisusesse.
Turvalisus on väga lihtne. See tähendab tunda Jumalat kui oma Isa ja teha kõik endast sõltuv,
et Temale meeldida. Ei ole olemas situatsiooni, mil need punktid sind ei motiveeriks. Võid
olla liiklusummikus, jäämas oma kohtumisele hiljaks. Küsid endalt:“ Mida ma siin teen?“
Olen siin, et olla Isa meele järgi. Olukorrad, milles oleme, ei loe, loevad reaktsioonid. Kas
reageerin viisil, mis Isale meeldib? Ma ei valda veel oma reaktsioone, kuid olen sellele palju
lähemal, kui mõni aeg tagasi. Mul on meeletu tahe oma Taevasele Isale meeldida. Seda tahet
ma ei vahetaks ühegi teise kogudusliku motivaatori vastu. Kui jumalasulane on sellisel viisil
meelestatud, siis temas pole ruumi inimliku konkureerimise jaoks. Kui igaüks meist igatseb
teha Isa tahet täielikult, siis me ei võistle üksteisega mitte iial. Siin on peidus üks saladus ja
see tuleb Isa tundmise kaudu. Rõhutan üle need neli Jumala kui Isa tundmise tagajärge: 1)
isiklik identiteet. Sa tead, kes sa oled, sest tead, kes on su Isa. Meie ümber on üks isatu
põlvkond. Need inimesed ei jää rahule enne, kui nad omavad Isa. Ja meie privileeg on
inimestele öelda, et on olemas Isa, kes armastab ja ootab neid, Isa, kes ei kritiseeri ega mõista
hukka. Kes ei osuta kõigi nende vigade ja puuduste peale, vaid kes ootab. Olen palju
inimestele öelnud, et kui see info Jumalast viia selle isatu põlvkonnani, siis jookseksid paljud
Isa sülle. Seda inimesed just vajavadki. Ainus viis, kuidas saame sõnumit inimesteni viia, on
teha seda, nagu Jeesus tegi oma jüngritele. Mitte jutlustades, teatud rolli mängides, vaid
elades kui Jumala pojad ja tütred. Elades kaitse all. Mitte kandes rasket koormat, vaid
usaldades Teda, kelle ike on hea ja kelle koorem on kerge. Kui inimesed näevad, et elad nagu
Jumala laps, siis nad hakkavad sinu vastu huvi tundma. Mis teeb sind teistsuguseks? Miks sul
pole jama? Miks sa ei tarbi rahusteid? Ma tunnen Isa. Tema hoolitseb mu eest ja varustab
mind. Miks sul pole muret raha pärast, nagu paljudel teistel? Ta toidab mind. See pole alati
kerge, kuid see on eesmärk. See on lahendus. 2) Sul on kodu taevas. Mina ootan väga, et
saaksin minna taevasse. Olen seda teed käinud kaua. Rohkem kui 55 aastat. Ja mul on palju
õdesid ja vendi, kes on läinud enne mind koju. Mul on seal mu esimene abikaasa. Ootan
põnevusega nendega kohtumist. Surm ei hirmuta. Pean olema ettevaatlik, et ei muutuks sel
teemal ambitsioonikaks. Ütlen seda ettevaatusega, sest ma ei usu, et mu töö siin maa peal
oleks veel tehtud. Mu eesmärk on lõpetada Tema töö siin maa peal. Kunagi olin väga
keeruline ja intellektuaalne inimene. Nüüd olen väga lihtne. Mul on taevas kodu. Mul on seal
Isa, kes mind armastab. Mul on seal Päästja, kes mind seal ootab. Ja mul on imelised vennad
ja õed, kes mind seal ootavad. 3) Täielik turvalisus. Sa oled Isa süles ja Tema kätel ja mitte
keegi ei saa sind Isa käest ära varastada. Universumis pole ühtki väge, mis seda suudaks teha.
Jeesus ütles:“ Minu Isa on suurim kõigist!“ Tema käed ulatuvad universumi ühest otsast teise.
Kes lõi inglid ja tähed ja keda kummardavad miljonid ja miljonid aulised taevased olendid. Ja
Tema ootab, et meiesugused väikesed olevused nagu sina ja mina läheksime taevasse. Kas see
pole mitte imeline. Jumala kui Isa tundmine on mulle andnud suure motivatsiooni teenida
Jumalat ja teha Ta kuningriigi tööd. Ma pole selle peal väljas, et olla suurim või vägevaim,
olen selle peale väljas, et oma Isale meeldida. On palju olukordi, kus ei saa eriti palju teha.
Võib-olla istud arsti vastuvõtukabineti ukse taga, oled hiljaks jäänud ja ta on sind ootama
pannud. Ajakirjad on suhteliselt igavad. Mida teed? Meeldid Isale. Oma suhtumise,
mõttemaailmaga. Pole olemas olukorda, mille puhul see motivatsioon ei kehti. Olen teile
selgelt öelnud, et mina teile Isa ilmutada ei saa. Ainus, kes seda teha saab, on Jeesus. Kuid kui
otsid Teda siiralt ja alandlikult Tema sõna alusel, siis usun, et omal ajal ja viisil ilmutab
Jeesus sulle Isa. Kuid kui sul on igatsus, selline elav soov südames tunda Jumalat kui oma isa,
siis põlvita ja ütle Isale:“ Isa, tahan Sind tunda. Tänu sulle Jeesuse eest, kes on mu päästja. Ta
on muutnud mu elu ja tean, et ma kuulun Sulle. Kuid Isa, tahan tunda Sind! Olen teel, tahan
jõuda sihtpunkti.“ Ma ei garanteeri sulle midagi, ma ei tea, mis võib juhtuda, kuid mul on
aimdus, et Jumal on täna siin paigas ja et paljude südametes on üks nälg Isa järele. „Õndsad
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on need, kelledel on nälg ja janu õigluse järele, sest nemad täidetakse täielikult!“ Kui oled
näljane ja janune, siis saad olema täidetud.

Jumal väärtustab Issanda kartust.
Kui räägin jumalakartusest, siis mõned teist kuulevad just sõna „kartus“. Ütled:“ Mulle ei
meeldi hirm! Ma ei taha kuulda seda jutlust. See ei saa mind kuidagi õnnistada.“ Ja sa
vähemal või suuremal määral otsustad mind mitte kuulda võtta. Sa võid seda teha, kuid see on
siiski suur viga. Sest sul pole aimu, mida ära jätad, kui su reaktsioon on jumalakartuse
vastane. Jesaja 33:6 salmi lõpp ütleb:“ Jumalakartus on tema aare.“ See pole midagi
põlastusväärset ega midagi, mida peaks kartma. See on Jumala aare, mida Ta jagab Oma
rahvaga. Need sõnad on kirjas Jesaja 33:6:“ Issanda kartus- see on Siioni rikkus.“ Ja ma
mõtlesin, miks see hinnaline salm on Jesaja raamatus. Ma tulin sellele järeldusele, et Jumal
tahab, et me otsiksime tõde. Jeesus ütles, et me loeksime Pühakirja, sest nendes on tõde selle
kohta, kes Jeesus on. Kas oled üks nendest inimestest, kes hoolega uurib Jumala Sõna? Kas sa
tõesti pöördud Jumala Sõna poole, et otsida tõde? Kas pöördud Piibli poole, et leida oma
probleemidele vastused? On palju inimesi, kes kardavad seda, mida Jumal neile võib öelda.
Kuid see juba iseenesest on katastroof. Lisaks ütleb Jeesus, et me uuriksime Jumala Sõna. Kui
ei uuri Jumala Sõna, siis ei ole kuulekas Jumalale. Olen olnud kristlane rohkem kui 58 aastat.
Usun, et ma pole ühelgi aastal vähem kui kaks korda Piiblit läbi lugenud, kaanest kaaneni.
See tähendab, et olen Piibli läbi lugenud 116 korda. On mitmeid kirjakohti, mida olen
tuhandeid kordi lugenud. Ma olen otsinud Jumala Sõna ja seda uurinud. Kui ma kohtun
erinevate kristlastega, siis mõtlen, et miks nad küll nii vähe Piiblit loevad. Nad loevad päevas
10-15 minutit, olles uhked enda üle. See on sinu ebaõnn, sest sa eemaldad end millestki, mis
on meeletult hinnaline. Midagi, mis teeb sulle tohutult palju head. Usun, et inimesed, kes
keelduvad võtmast aega, et lugeda ja uurida Jumala Sõna, on tegelikult vaimselt tõbised. Ja
ma räägin teile, mis vaimse haigusega on tegu. Nimetan seda vaimulikuks laiskuseks, kuna
tavaliselt on inimesed vaid Piibli lugemises, mitte muudes asjades laisad. Nad suudavad
püsida töökohtadel, olla laitmatud perenaised ja küpsetada suurepäraseid toite, võivad
korralikult elatist teenida, omada head elukutset. Võivad olla tulemuslikud kõigis asjades
peale ühe- Piibli lugemise. Teie seas on palju, kes vaatavad televiisorit tund aega järjest ega
samas hooli vaadatavast üldse, samas kui loeksid tund aega Piiblit, siis see oleks sinu jaoks
tohutu saavutus. See pole loomulik. Kui oled vaid ühel elualal laisk, siis see pole loomulik
laiskus. See on seespidine ehk vaimne laiskus. Sellel on ka oma vaimne põhjus. Ja see põhjus
on Saatana vaen, mis tahab sind hoida selle eest, mis sind aitaks rohkem kui ükski muu asi su
elus. Piibel kannab elu ja armastuse sõnumit. Vaid läbi Piibli hakkad tegelikult Jumala
armastuse suurust ja sügavust tunnetama. Kui eemaldad end Piibli lugemisest, loed õige veidi
või ei loe ühtegi korda nädalas Piiblit, jätad ära Jumala armastuse imelise ilmutuse enda elust.
Ära tee seda! Ära võta vastu vaimse laiskuse haigust. Peatu ja mõtle korraks sellele. Sa võid
olla tootlik ja edukas kõigis oma elu valdkondades, kuid Piibli lugemises sa kukud kolksti
läbi, üheainsa hetkega. Oled vaimne kukkuja. See pole loomulik situatsioon. See on vaimne.
Olukord, mille taga on Saatana vaen, kes tahab välja petta su taevalikku pärandit, mis Jumalas
kuulub sulle. Nii et peaksid meelt parandama. Pöördun nüüd teema juurde tagasi ja teema on
„Jumalakartus- Jumala aare“. Paljud kristlased arvavad, et jumalakartus on Vana Lepingu osa
ega kuulu Kristuse pärandi alla. See on vanamoodne suhtumine. See on täiesti vale ja
absoluutselt ebapiibellik väide. Annan sulle paar näidet Jumala Sõnast jumalakartuse kohta.
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Loeme Psalmid 19:10:“ Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti;“ Nii et kunagi pole aeg,
mil jumalakartus muutuks ebatähtsaks. See püsib igavesti. Õpetussõnad 23:17 ütleb:“ Su süda
ärgu kadestagu patuseid, vaid karda alati Issandat!“ Sinu elus pole ühtegi aega, mil sa ei peaks
Jumalat kartma. Paljudel inimestel on negatiivne pilt Jumala kartmise teemast. Tahan
kõigepealt selgitada, mis ja mida jumalakartus ei ole. 1) Jumalakartus pole loomulik kartus
või hirm. See pole hirm, mida inimene tunneb näiteks kartes sattuda autoõnnetusse. 2)
Jumalakartus pole deemonlik hirm. On olemas hirmu vaim, kes on kimbutamas sadu inimesi.
See vaim tuleb ära ajada, kuid me ei räägi sellest praegu. Paulus ütleb 2 Tim 1:7:“ Jumal ei
ole andnud meile hirmu vaimu,“ Jumal ei ole meile andnud deemonit. 1 Joh 4:17:“
Armastuses ei ole kartust. Täiuslik armastus ajab kartuse välja!“ Hirm piinab inimest. See
pole kartus, millest räägime. Piinav hirm on kuradist. Hirmul pole kohta kristlase elus, kuid
osade teie elus küll. Ja kõige suurem abinõu hirmu vastu on õige jumalakartus. 3)
Jumalakartus pole inimesekartus. Jumalakartus vabastab meid inimeste kartmisest ja teeb
meid võimeliseks Jumalat austama ja respekteerima. Mis siis on jumalakartus? See on üks
erilist liiki kartus. Vahetevahel on see ka väga võimas füüsiliselt kogetav kartus. Näiteks kui
Mooses kohtus kõrbes Jumala auhiilguse ja Tema häälega Siinai mäel, siis Mooses ütles,
Heeb 12:21:“ Ja see vaatepilt oli nii õudne, et Mooses ütles:“ Olen kabuhirmus ja värisen!“
Kui Mooses suutis väriseda, siis suudad seda ka sina. See pole kahjulik kogemus. Tegelikult
arvan, et me kõik vajame palju selgemat pilti Jumala aukartuse, majasteetlikuse ja Ta väe
kohta. Vast kõige paremini iseloomustab seda hoiakut sõna „aukartus“. Seal on üks
religioosne mõte sees. See kirjeldab reaktsiooni väele, majesteetlikkusele, pühadusele. Teine
sõna on lugupidamine või au sees hoidmine. Kahjuks on selle sõna tähendus ajas muutunud.
Mäletan, kuidas kasvasin anglikaanlikul Inglismaal üles. Kui käisime lastena kirikus, siis seal
käitumine muutus. Ei rääkinud kõva häälega, sammusime vaikselt ja seisime kangelt.
Pidasime sellist käitumist lugupidamiseks. Kuid tegelikkuses oli see sidumine, mitte
lugupidamine. Austus või lugupidamine on vastus Jumala ilmutusele. Sa ei saa omada austust
ilma ilmutuseta. Kui Jumal end ilmutab, siis usun, et ainus õige reaktsioon on aukartus. Ja
sellega kaasneb allaheitlikkus. Allaheitlik või Jumalale alistuv suhtumine on
jumalakartlikkuse väljendus meie eludes. Kui me oleme kõva käega, kõrgid, enesekesksed,
ennast kuulutavad, nii nagu paljud meist on, sel pole vähimatki seost jumalakartusega.
Inimeses, kes end selliselt üleval peab, pole jumalakartust. Üks teine väga hämmastav asi,
mida Piibel näitab, on see, et see, mida sa kardad, on teatud määral sinu jumalaks. 1. Moosese
31. peatükis räägib Jaakob oma äia Laabaniga:“ Sa ei kohelnud mind õieti, kuid Jumal
hoolitseb mu eest!“ 1. Moosese 31:42:“ Kui minuga poleks olnud Isa Jumal, Aabrahami
Jumal, Iisaki Kartus, siis oleksid sa mind nüüd tühje käsi ära saatnud.“ Jaakob nimetas
Jumalat Aabrahami Jumalaks ja Iisaki Kartuseks. Teiste sõnadega Iisak kartis oma Jumalat,
tõelist Jumalat. Ja sama peatüki lõpus, 53. salmis ütleb Jaakob:“ Aabrahami Jumal ja Naahori
Jumal, nende vanemate Jumal, see mõistku kohut meie vahel!“ „Ja Jaakob vandus oma isa
Iisaki Kartuse juures." Nii et see, mida Iisak kartis, oli tema Jumal. See, mida sa kardad, on
sinu jumalaks. Kui kardad inimeste arvamusi, siis on see jumalakujuks. Kui kardad vaesust,
siis on vaesus su jumal. Kui kardad haigusi ja tõbe, siis on haigus su jumal. See, mida kardad,
on sinu jaoks jumal. Kas sa kardad Jumalat? Kas Tema on sinu Jumal? Väga informatiivne on
õppida jumalakartlikkust Jeesuse elust ja lugeda selle kohta Tema elust. Jeesus oli Jumala
ainus Poeg, kes meeldis Jumalale kogu elu. Siiski kui Jesaja raamat kirjutab Messiast kui
Püha Vaimu väge kandvast lunastajast, keda Iisrael ootas, rõhutab Jesaja 7 Püha Vaimu
omadust, mis hingasid Jeesuse peal. Need omadused leiame Jesaja 11:1:“ Aga Iisai kännust
tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja.“ See võsu on Messias, Taaveti järglane. See
on Messia märgiks või tuleku tähiseks. Jumala Poja märgiks. „Ja tema peal hingab Issanda
Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim.“ Siin on
seitsmekordne Püha Vaimu ilmutus. Ilmutusraamat räägib Jumala seitsmest vaimust, mis on 7
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Jumala lampi, mis põlevad Ta trooni ees. Siin on nimekiri Jumala seitsmest vaimust: 1)
Issanda Vaim. See on Vaim, kes räägib Jumala esimeses isikus. Apostlite teod 13 ütles Püha
Vaim:“ Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma nad olen kutsunud.“ Püha Vaim
rääkis endast kui Jumalast. See on üks Püha Vaimu aspekte. Siis on meil 2) Tarkuse Vaim ja
siis 3) Arukuse Vaim ja 4) Nõu Vaim, siis 5) Väe Vaim ja 6) Issanda tundmise Vaim ja
lõpuks 7) Issanda Kartuse Vaim. Lõplik Püha Vaimu manifestatsioon Messia ehk Jeesuse elus
oli mis? Issanda Kartuse Vaim. Järgmine salm Jesaja raamatus ütleb:“ Tema õndsus on
Issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silma nägemise ega otsusta oma kõrva kuulmise
järgi,“ Püha Vaimu seitsmekordne ilmutus ja Vaim Jeesuse peal märkis ära Tema kui Messia.
Ja viimane Püha Vaimu olemus on Issanda Kartuse Vaim. piibel ütleb veel:“ Tema õndsus on
Issanda kartus.“ Mu kallis vennad ja õed, me ei saa Jeesusest paremad olla. Kui JeesuseJumala armastatud Poja ja maailma Päästja tähiseks oli jumalakartus, siis kuidas võime sina ja
mina kunagi öelda, et me ei vaja jumalakartust. Nüüd ma tahan rääkida nendest tingimustest,
mida me peame täitma, et omada oma elus jumalakartust. Ma lähen sellest teemast põgusalt
läbi. Laulud 34:12. Jumal räägib siin ja Ta ütleb:“ Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile
Issanda kartust!“ Usun, et siin räägib Püha Vaim. Jumalakartust peab õpetama, „Lapsed,
kuulge mind!“ Kui kuulame Püha Vaimu, siis Ta õpetab meid, kui ei kuula Teda, siis Ta ei
õpeta meid. „Tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust!“ Edasi räägib
Pühakiri sellest, milline inimene peab olema, et kogeda jumalakartust. „Kes sa ka oled, kes
hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia keelt kurja eest ja huuli
pettust rääkimast;“ Milline iseloomujoon väljendub jumalakartlikus inimeses kõigepealt?
Kõne! See, kuidas räägime ehk kasutame oma keelt. Õed-vennad, palun kontrollige end
hetkeks. Kas sinu kõne ja sõnakasutus väljendab jumalakartust? Või kas sa oled aeg-ajalt
ülbe, ennast ülendav, kartlik, närvis, kannatamatu? Selline käitumine pole jumalakartlik.
Midagi, mis avaldab mulle sügavat muljet- peame valima jumalakartlikkuse tee ja elu. Õp. 1
räägib Jumal Teda hüljanud inimestele päris hirmsaid sõnu. Vahest me ei mõista, kui
kohutavad on Jumala sõnad tegelikkuses. Meie jumalapilt on ilusast härrasmehest, kes ei ütle
kunagi midagi rasket või ebameeldivat või jäika, vaid lihtsalt kaisutab meid. Kuulake! Siin
ütleb Jumal Õpetussõnad 1:25:“ et te pole hoolinud ühestki minu nõust ega ole tahtnud mu
noomimist, siis naeran minagi teie õnnetust, pilkan, kui teie kohkumine tuleb,“ Siin räägib
kõikvõimas Jumal! „Kui teie kohkumine tormina tuleb ja õnnetus tuulekeerisena saabub, kui
häda ja ahastus teile kallale kipuvad. Siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta,“ Inimesed
jäid hiljaks. „otsivad mind, aga ei leia.“ Miks? Sest nad on vihanud tunnetust ja pole valinud
Issanda kartust. Sa pead valima jumalakartuse, kui sa seda ei tee, siis Jumal ei hoia oma
kohtumõistmise tagajärgi sinu elust eemal. Õpetussõnad 1:7 ütleb:“ Issanda kartus on
tunnetuse algus, meeletud põlgavad tarkust ja õpetust.“ Võime võtta omaks põlgliku
suhtumise jumalakartusesse, samal ajal reklaamides oma rumalust või saamatust.
Õpetussõnad 3:7:“ Ära ole iseenese silmis tark! Karda Issandat ja tagane kurjast!“ Sa ei saa
olla kurjusega sõber ja samal ajal jumalakartlik. Kui sa otsustad oma elus austada Jumalat,
pead hoiduma kurjast. Ja see salm õpetab ka meid iseenda tarkust mitte usaldama. Kui sul on
liigset enesekindlust ja ülbust, kõrkust elus, või kui arvad, et sul on olemas kõik vastused, siis
sinus polegi ruumi jumalakartuse jaoks. Ühes teises kohas ütleb Piibel:“ Hoidu kurjast!“ Me
ei saa kokku segada kurjust ja jumalakartust. Me peame valima, millele me teeme oma elus
ruumi: kas jumalakartusele või kurjadele tegudele. Ja see on midagi, mida ma armastan. Ma
olen jumalakartust armastanud sama kaua, kui ma olen usus olnud. Ma ei saa neid salme ilma
põnevil olemata lugedagi. Ma räägin sulle lühidalt, mida võib jumalakartus sinu elus teha.
Alustame Iiobi 28:28. See on üks kerge kirjakoht, mida meeles pidada:“Ja ta ütles inimesele:“
Vaata Issanda kartus- see on tarkus ja hoidumine kurjast on arukus!“ Tõeline tarkus on
eraldamatu jumalakartusest. Mõtleme, et tarkus on midagi intellektuaalset, et see on kuidagi
seotud nutikuse või kavalusega. Ei! Sest kavalus on kurjusega ühildatav. Kuid jumalakartus
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on ühildamatu kurjusega. Peame valima ühe või teise, aga mõlemaid me ei saa. Loeme
Psalmid 25:12:“Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mida valida.“ Jumal ei õpeta
kõiki ega vali oma õpilasi eksamite põhjal. Ta valib omale õpilasi nende karakteri alusel.
Jumal ei pühendu nende õpetamisele, kellel puudub jumalakartus. Võid käia piiblikoolis või
parimas väljaõppeasutuses, võid käia isegi siin koosolekutel, kuid ilma jumalakartuseta pole
sa Jumala õpilane. Siis sa võid olla näiteks inimlike õpetajate õpilane, mitte Jumala. Samas
Taaveti laulus on veel üks imeline salm, salm 14:“ Issanda osadus on neil, kes teda kardavad
ja ta annab neile teada oma lepingu.“ Kas pole imeline? Kui kardad Jumalat, siis Ta jagab
sinuga oma saladusi. Keegi ei jaga saladusi oma vihavaenlastele. Kui jagad kellelegi saladusi,
siis oled selle inimesega lähedane, usaldad teda. Jumal ütleb:“ Kui sinu elus on jumalakartus,
siis ma jagan oma saladusi sinuga! Ja ma näitan sulle oma lepingut!“ Üks kõige kriitilisemaid
Piibli tõdesid on lepingu tõde. Tegelikult räägib terve Piibel Uuest ja Vanast lepingust. Leping
on Piibli teemaks. Kuid vaid jumalakartlikud inimesed mõistavad päriselt Jumala lepingut.
Seepärast on kogudustes nii palju lepingurikkujaid. Seepärast rikuvad nii paljud inimesed
abielulepingut. Sest neil puudub jumalakartus. Jumalakartus on ühe eduka abielu oluliseks
elemendiks. Ilma selleta ei toimi abielu nii, nagu see peaks. Mul oli aastaid tagasi huvitav
vestlus ühe abielupaariga. See mees oli evangeelses koguduses üks juhtidest. Nad jagasid
minuga väga ausalt oma abieluprobleeme. Naine rääkis, et ühel õhtul tekkis neil magamistoas
olles suur tüli. Mees ütles:“ Sa pead alistuma!“ Naine:“ Ma ei näe selleks mingit põhjust! Sa
oled teinud mõned väga rumalad otsused!“ Nad muutusid tüli käigus väga vihaseks. Neil tuli
meelde, et nad on ju tegelikult kristlased, kuid nad ei käitunud nii. Ja siis nad langesid oma
toas põlvili ja otsisid Jumalat. Ja see naine ütles, et otsekui külm tuul puhus nende toast läbi.
See tuul käskis neil üksteisele jumalakartuses alistuda. Ma pole alati olnud abikaasana edukas,
olen palju läbi kukkunud. Kuid võin öelda üht asja: mu esimene abikaasa oli taanlanna ja väga
otsekohese ütlemisega. Ta ütles, et ainus asi, mis on sind ustavana hoidnud, on jumalakartus!
Mõtlesin, et see lause polegi nii hull, kui see kõlab, sest jumalakartus ju hoidis mind. Vennadõed, oleme realistlikud, abielus tuleb kiusatusi ette. On vähe mehi, kes ei tunne vahest
kiusatust oma abielutõotust murda. Mis sind siis tagasi hoiab? Ütlen, mis mind tagasi hoidisjumalakartus. Jumalakartus on puhas, see püsib igavesti. See on puhastav ja pühitsev. Lähme
edasi. Õpetussõnad 10:27:“ Issanda kartus jätkab elupäevi, aga õelate aastaid lühendatakse.“
Kui su elus on jumalakartus, elad kauem, kui elaksid ilma jumalakartuseta. Kes ütleks
sellisest pakkumisest ära? Vaid sellised, kes on absoluutselt ebausklikud või täielikult
ignorantsed. Sa ei saa endale lubada elu ilma jumalakartuseta. Õp 14:26 on üks kõige
imelisemaid lauseid Piiblis. Jumalakartuses on suur enesekindlus! See ei tee sind
tagasihoidlikuks, see ei tee sind nõrgaks. See annab sulle jõudu. Jumalakartuses olles ei pea sa
kartma midagi muud. See on abinõu kõigi teiste ebapühade hirmude vastu. Usun, et nüüd
tuleb mu lemmiksalm, Õpetussõnad 19:23:“ Issanda kartus on eluks: siis võib magada
rahulikult, ilma et õnnetus tabaks.“ See, kes on jumalakartlik, püsib rahulolus ja õnnetus teda
ei külasta. Õpetussõnad 14:27:“ Issanda kartus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks.“ Õp
22:4:“ Alandlikkuse ja Issanda kartuse tasu on rikkus, au ja elu.“ Jumalakartus ei sobi kokku
uhkusega, seda ei saa uhkusega segada. Jumalakartus ise on abinõu igasuguse uhkuse vastu.
Alandlikkuse ja Issanda kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Ma ei taha ülbe tunduda, kuid minu
kogemus tõestab seda salmi. Võin öelda, et see on tõsi. Mitte seetõttu, et seda vääriksin, vaid
kuna olen täitnud tingimused. Mul on ajalooregister, olen teeninud Jumalat 58 aastat. Jumal
on andnud rikkusi- vaimseid ja ka osasid materiaalseid. Minust sai nelipühilane ajal, mil keegi
ei arvanud neil raha olevat. Kui mu esimene abikaasa ja mina abiellusime, siis ei arvanud iial,
et saame endale auto. Olla nelipühilane, tähendas olla vaene. Nii see oli tol ajal. Samuti
tähendas see mitte haritud olla. Kui tulin Lähis-Idast ja püüdsin end teha Inglismaa
nelipühilastega tuttavaks, Jumal neid õnnistagu, siis kui nad kuulsid, et olen olnud King’s
College’i nõukogus, ei suutnud nad uskuda, et olen usklik. Ma ei liialda. Pidin nelipühilastega
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tükk aega koos olema, neid veenma, et räägin võõrastes keeltes. Sellest hoolimata, et olin
Cambridge’i ülikooli nõukogus ja Eton’i ülikooli teadlane, räägin võõrastes keeltes. Täpselt
samamoodi nagu sina. Praegu tundub, et asjad on muutunud vastupidiseks. Arvan, et oleme
liiga mures, et saada rikkaks, vähemalt mõned meist. Usun, et mina mitte. Ma arvan, et Jumal
on selle otsustajaks, mitte mina. Tahan anda pilte jumalakartusest mõnede Jumala inimeste
eludes. Psalmid 2:11:“ Teenige Issandat kartusega ja ilutsege värisemisega!“ Salm ei ole
loogiline tavamõtlemise jaoks. Kuidas võid olla hirmul ja samal ajal rõõmus? Aga see on
vaimne kombinatsioon. Need kaks kuuluvad kokku- jumalakartus ja värisemine.
Rõõmutsemine ja värisemine. Uuest Testamendis, Apostlite teod 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.“ Teiste sõnadega on see võti koguduse kasvuks.
Jumalakartus ja Püha Vaimu lohutus. Väike lihalik mõistus tahab teada:“ Kuidas saan kokku
segada kartust ja lohutust?“ Sina ei saagi, aga Jumal saab. Tahan öelda, et on asju, millele
naised hakkavad vastu. Ja üks neist olukordadest on see, kui naisel KÄSITAKSE alistuda. Ma
ei süüdista naisi. Sest sel juhul on see käsk rebitud kontekstist välja. Tahan lugeda kahte salmi
Ef 5. Minu Piiblis on need kaks salmi eraldatud vahepealkirjaga. Seda on teinud Piibli
toimetajad. Ideeliselt on need kaks salmi üksteisest eraldatud. Ef 5:21-22:“ Alistuge üksteisele
Kristuse kartuses.“ Nii et kõigil kristlastel peaks olema kaaskristlaste suhtes allaheitlik
käitumine. Alles siis räägitakse naiste alistumisest oma meestele. Kuid kiskudes selle salmi
kontekstist välja, jätab mulje, justkui peaksid naised olema need, kes alati kõigile alistuvad.
Kuid just selliselt esitatakse seda salmi sageli naistele. Õpetajad, kes seda salmi naistele
õpetavad, peaksid ka ise alistuma ja käima jumalakartuses. Olen abielus olnud 50 aastat, 30
aastat esimese naisega ja 20 aastat teise naisega. Mõlemad on praegu Jumala juures. Ootan
põnevusega, et saaksin nendega taevas kokku. Kuid enne kui taevasse lähen, on mul veel
natuke tööd vaja teha. Kuid mul on olnud kaks edukat ja õnnelikku abielu. Ja olen nüüd
suguvõsavanem perele, kus on juba 150 liiget. Mõni ütleb, et mul on nii palju lapsi, et seetõttu
ei saa Jumalat teenida. See on rumal jutt. Mõned ütlevad:“ Olen päästetud, ega vaja
jumalakartust!“ Siis vajad jumalakartust just kõige enam. Näitan sulle, miks. 1 Pt 1:15-19.
Pidage meeles, et siin antakse lunastatud kristlastele õpetust. „saage pühaks kogu
käitumisega,“ Mitte osalise, vaid kogu käitumisega. „nii nagu on püha see, kes teid on
kutsunud; sest kirjutatud on:“ Olge pühad, sest mina olen püha!“ Kui te hüüate Isaks teda, kes
mõistab erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalisepõlv!“ Kellele
see on kirjutatud? Inimestele, kes on saanud Jeesuse veres lunastatud. Mis siin öeldi? Et
elaksime oma majalisepäevad kartuses. Miks? „teid pole lunastatud kaduvate asjadega,
hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja
puhta Talle kalli verega.“ See fakt, et Jumal maksis Jeesuse verega lunastuse, kõige
kallihinnalisemal viisil kogu universumis, on põhjuseks, miks peaksime alati käima
jumalakartuses! See ongi pühendunud kristlase tähiseks. Kristlase märgiks, kes mõistab, mida
tema lunastus Jumalale maksis. Vennad ja õed, mina olen ärevil, et ühelgi juhul mitte teha
midagi, mis vähendaks Jeesuse Kristuse vere hinda. Tema maksis minu eest Oma kalli verega.
Ma ei taha seda kuidagi odavdada ega käituda nii, nagu see polekski Jumala ülim ohver. Kui
Jumal oli nõus nii palju minu eest ohverdama, siis kuidas võin elada lihalikku, endale
meelepärast egoistlikku elu? Kuidas võin olla rohkem huvitatud sellest, mida tahan, kui
sellest, mida Jumal tahab? Üks imelisemaid asju on see, et Kristus maksis minu eest Oma
surmaga. Kõige hinnalisema Pojaga kogu universumis. Ma ei väärinud seda ja samamoodi
olid seda sina. Kuid kui Jumal maksis sellise hinna sinu eest, siis kuidas võid käituda nii, nagu
oleksid odav? Kuidas võid käituda nii, nagu lunastus poleks Jumalale läinud maksma kõige
kallima, mis Tal oli? Järgmisena tahan lugeda Õp 2 peatükist. Õp 2:1-5. Niimoodi saab ellu
jumalakartust. Ma ei taha teid täna jätta mõtlema, et räägin millestki väga olulisest, mida kätte
ei saa, sest siin salmis on sellele lahendus. Õp 2:1-5. Need salmid algavad sõnaga „kui“, ehk
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siin on tingimused, mida täita. „Mu poeg! Kui sa mu sõnad võtad ja mu käsud enesele
talletad, lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole, kui sa mõistuse
appi kutsud, tood hääle kuuldavale arukuse heaks, kui seda otsid nagu hõbedat, ja püüad leida
nagu peidetud varandust, siis sa mõistad Issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse.““Siis“
tuleb peale sõna „kui“. Millised on siis need tingimused? „Kui sa mu sõnad võtad ja mu käsud
enesele talletad,“ See tähendab, et võtame Jumala Sõna vastu austusega. Alandliku suhtumise
ja sõnakuulelikkusega. Võttes Jumala Sõna vastu kui kõige hinnalisemat asja elus.
Väärtustades seda. Heebrea keeles sõna „väärtustama“ tähendab midagi salajasse varuma, sest
see on kõige väärtuslikum asi, mis sul on. Nii et tingimus nr 1 on Jumala Sõna vastu võtmine.
Tingimus nr 2:“ lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole,“
Huvitav fakt. Inimene ei saa kõrva teritada ilma pead langetamata. Su kõrv ei saa liikuda peast
sõltumatult. Kui tahad paremini kuulda, siis mida selleks teed? Sa kallutad oma pead. Sa
muutud alistunuks ja ka õpetatavaks. Kui olin õpetajate õpetaja Keenias Aafrikas kunagi
ammu, see olukord on võib-olla muutunud, kuid kui õpilane tuli avatud õpikuga õpetaja
juurde, ta kummardas. Mida see kehahoiak ütles? Sina oled õpetaja ja mina olen õpilane.
Meie peaksime samamoodi tulema Jumala juurde. Sina Jumal oled Õpetaja, mina olen
õpilane. Võtan Su sõna vastu, ma ei vaidle Su sõnadega ega püüa neid olematuks väidelda.
Ma ei vabanda Su Sõna välja kui aegunud ja mittekaasaaegset. Sest jumalakartus püsib
igavesti, see ei aegu mitte kunagi. Salm 3:“ kui sa mõistuse appi kutsud, tood hääle
kuuldavale arukuse heaks,“ See on palve. Kirglik palve, mis hüüab Jumala poole, et leida
arusaamist ja sa tõstad selleks palves oma hääle. Salm 4:“ kui sa seda otsid nagu hõbedat,
püüad leida nagu peidetud varandust,“ See on üks otsimine. Jumal ei pane kohe kõike
avalikkuse ette. See salm, mida tsiteerisin Jesaja 33:6:“Issanda kartus on Siioni rikkus.“ Jumal
ei pane oma kalliskive keset maanteed, et ükskõik, kes seal jalutab, vääriskivid leiab, vaid Ta
paneb kalliskivid paikadesse, kust neid tuleb haarata ja kobada. Nüüd läheneme lõpule. „siis
sa mõistad Issanda kartust!“ See pole lihtne asi. See pole midagi odavat. See pole midagi
lihtsustatut. Ülbe mees ütleb:“ Ma ei vaja seda, olen kaval!“ Kui olin Cambridge’i Ülikoolis
õppimas, siis meil oli komme naerda usklike inimeste üle. Tsiteerisime Longfellow’i
luuletust:“ Ole hea, armas neid ja las su tahe olla kaval!“ Naersime inimeste üle, mõeldes:“
Usklikud võivad olla head, kuid meie oleme kavalad!“ Tead, olen kohanud rohkem kavalaid,
kui häid inimesi oma elus. Palju kergem on olla kaval kui hea. „siis“ sa mõistad Issanda
kartust ja leiad Jumala tunnetuse.“ Jumala tunnetust ei saa kunagi jumalakartusest eraldada.
Mäletad, kuidas Jesaja 11. peatükis on kirjas:“ Jumalakartus paneb inimese kiirelt mõistma?“
Ja „rõõmustab Issanda tunnetusest.“ Sa ei saa jumalatunnetust jumalakartusest eraldada. Sinu
elus ei saa jumalatunnetust olla rohkem kui jumalakartust. Ma ei räägi paganlikust või inimesi
piinavast, religioossest hirmust, mis on inimeste arvamuse järgi loodud. Räägin kartusest,
mida vaid Püha Vaim saab õpetada. „Tulge, lapsed ja kuulake mind, õpetan teile
jumalakartust!“ Õnnistatud olgu Ta imeline nimi, et Ta on nõus meid õpetama. Olen kogu aeg
eriliselt hämmastunud Jumala armust. Olen olnud kristlane 58 aastat. Olen palju rohkem
Jumala armust hämmastunud kui siis, kui sain päästetud. Olen avastanud palju valdkondi,
millega Jumal minus pidi tegelema. Kui mina oleksin Jumal, siis ma poleks ennast edasi
viinud. Aga Tema viis. Ja Ta on ka sind edasi viinud. Ta on võrratu. Oh, kui armuline Ta on.
Tead sõna „heldus“ (grace)? Oleme seda valesti tõlgendanud. See on Jumala ärateenimatu
soosing. Ta armastus ja kaastunne, mille saamiseks me pole teinud midagi. Tegelikult oleme
teinud kõik, et Jumala heldust mitte väärida. Sa ei saa heldust ära teenida. Kõik, mida saad ära
teenida, ei saa olla Jumala heldus. On vaid üks viis, kuidas seda heldust vastu võtta. Usu
kaudu. Lõpeta selle teenimine. Kõik religioossed arvavad, et peavad midagi välja teenima. On
ka asju, mida peab välja teenima, kuid mitte Jumala heldust. Heldust saab tasuta. Võta see usu
kaudu vastu. Soovitan neid sõnu teile, usun, et võin seda öelda puhtast südamest. Mu naine
Ruth ja mina oleme neid viite salmi mitmeid kordi uuesti ja uuesti pähe õppinud. „Mu poeg!
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Kui sa mu sõnad vastu võtad, mu käsud enesele talletad,“ See on esimene tingimus. Teine
tingimus:“ lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole, kui sa
mõistuse appi kutsud, tood hääle kuuldavale arukuse heaks,“ Kirglik südamest tulnud palve.
Kolmas tingimus.“ Kui sa seda otsid nagu hõbedat, püüad leida nagu peidetud varandust,“
Usin ja motiveeritud otsimine. „siis sa mõistad Issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse.“ Kui
kallis ja kui imeline. Tahan, et mõtleksite paar hetke selle üle, millest rääkisin. Ja siis ma
tahan, et te kaaluksite, kas Jumalat paluda, et Ta annaks teie ellu jumalakartuse. Jumal ei tee
seda teie tahte vastaselt. Ja Ta ei ähvarda sind. Ta vaid pakub seda. On kerge võtta Jumalat
iseenesestmõistetavana. Iga inimese elus võib tulla aeg, mil sa võtad teatud asju
enesestmõistetavalt. Kuid seda õigust sul pole, et võtta elu iseenesestmõistetavalt. Kui sa
tunned, et Jumal on sind täna üles äratanud osa saama jumalakartusest, mis on puhas ja püsib
igavesti, mis pikendab su elupäevi, siis ma soovitan, et sa tunnistaksid:“Issand, ma olen
elanud kiriku standardite järgi, käin kirikus ja kuulan jutlust ja annan raha korjanduskarpi,
kuid sellisest jumalakartusest pole ma kirikus küll midagi kuulnud.“ Kas see on tõsi?
Enamikes kogudustes küll. Ma ei kritiseeri siin kogudusi. Usun kirglikult kogudusse
kuulumisse või liikmeks olemisse. Ma pole leidnud ühtegi täiuslikku kogudust või kirikut. Ma
ei saaks täiuslikku kogudusse minna, sest kui sinna läheksin, poleks see enam täiuslik. Kuid
nii oma esimese kui teise naisega me võtsime endile eesmärgi, et alati olla osa kohalikust
kogudusest. Kogudus läkitas meid misjonireisile, kui tulime tagasi, andsime aru.
Ebatäiuslikud nagu kogudused olid, oli see parem kui mitte midagi. Kui oled midagi kuulnud
täna, mis on sinu sisemust üles õhutanud, sul on otsekui isu millegi enama järgi, kui jube on
anda inimestele süüa, kellel pole söögiisu, ja mõtled ja tunned:“ Jumalakartus, millest ma ei
saanud kunagi aru ja keegi mulle ei öelnud, mis see on, kuid näen seda Piibli algusest lõpuni
mainitud olevat. Mis iganes see on Issand, ma ei mõista seda täielikult, kuid tahan seda.“ Kui
tunned end nii, tahan, et oleksid ettevaatlik, sest sellises atmosfääris on kerge olla hingestatud
ja samas hiljem unustada kõik siin räägitu ära. See ei meeldi Jumalale. Kuid kui sina mõtled
täna:“ Vend Prince, mul polnud enne sinu jutluse kuulamist aimugi jumalakartusest, ei
teadnud, mis see on ega osanud seda hinnata, kuid tõesti tahan seda. Tahan paluda, et Jumal
annaks selle mulle. Tahan täna õhtul siin olles paluda, et Jumal annaks selle.“ Kui tahad, siis
ma ei kutsu inimesi siia ette, kui see oled sina, siis palun, et tõuseksid otsekohe püsti. Ma
palun, et sa vaikselt ütleksid need sõnad Jumalale:“ Oh Jumal, mu Isa, ma tulen Su ette Oma
päästja Jeesuse läbi, täna Sa oled mu südamesse pannud igatsuse jumalakartuse järgi, ma
palun, et Sa nüüdsest peale õpetaksid, juhiksid ja annaksid mulle edasi selle imelise Jumala
aarde- jumalakartuse. Jeesuse nimel, aamen!“ Ja võtame nüüd veidi aega, et olla osaduses
Issandaga.
Võitlus maailmas.
Täna räägime vaimulikust sõjapidamisest maa peal. Suures osas on need, kellega me
vaimulikult sõdime, deemonid. Kurjad vaimud. Sellest teemast me räägime täna praktilises ja
lihtsas võtmes. Kuid ma usun, et on sobiv alustada ühe värske isikliku tunnistusega. Eelmisel
septembril ma elasin koos oma araablasest tütrega ehk oma abielus oleva kasulapsega
Ühendkuningriikides. Läksin arstlikku kontrolli ja mind saadeti nn. konsultandi juurde. See
konsultant oli oma ala tipp. Ja mul diagnoositi vähk. See oli väga tõsine diagnoos, millele
eelnesid põhjalikud uuringud. Veel enam, öeldi, et see vähk on äärmiselt ohtlik ja võib levida
ka teistesse kehaosadesse. Ma ei kartnud, vaid kuidagi tundsin, et Jumal kontrollib asja. Ja ma
elasin koos oma araablasest tütrega, kellel oli üks peresõber, kes oli ametilt „curet“ (ing.k)
See on piiskopliku kiriku madalaima auastmega vaimulik. Ja see peresõber helistas mulle
ükspäev ja ütles, et tema tahaks minu eest palvetada. Ta küsis, kas luban. Ja loomulikult ma
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vastasin:“ Jah, tule palveta.“ Ta oli natuke tagasihoidlik, istudes elutoa teises servas. Ütlesin
talle:“ Ma ei sea sulle tingimuseks, et peale su palvet ma pean saama oma haigusest terveks,
kuid tule ja palveta ikkagi.“ Ta tuli, istusin oma toolil, ta istus mu kõrval ja pani oma käe
mulle õlale ja hakkas palvetama. Ja ma ütlen, et mul oli tunne, nagu oleks kaks kassi mu sees
omavahel võidelnud, niivõrd intensiivne oli võitlus mu sees. Ma polnud kunagi midagi sellist
varem kogenud. Tegin sel hetkel pika, madala, sügava möirge. See polnud ainult hüüe, vaid
möire. Ja sel hetkel ma teadsin, et mind oli vabastatud vähi deemonist. Nüüd, kuus kuud
hiljem, pole mu kehas vähist jälgegi. Nii et ma julgustan teid, tasub saada vabastatud
deemonitest. Ära häbene seda. Ära karda. Lihtsalt võta vastu see, mis Jumalal sinu jaoks on.
Tahan vaadata Jeesuse teenistust deemonitest vabanemise temaatikas. Loeme Markuse 1:21.
Jeesuse teenistuse alguse kohta. Markuse 1:21:“ Ja nad tulid Kapernauma. Jeesus läks kohe
järgmisel hingamispäeval sünagoogi ja hakkas õpetama. Ja nad olid vapustatud tema
õpetusest, sest ta ei õpetanud neid nõnda nagu kirjatundjad, vaid nagu see, kellel on
meelevald. Ja nende sünagoogis oli inimene, kelles oli rüve vaim,“ kreeka keel ütleb „kelle
sees oli rüve vaim“. Oletame, et see inimene oli käinud juudi sünagoogis juba aastaid. „ja see
kisendas“ ehk see kuri vaim kisendas, mitte see inimene. „Mis on meil asja sinuga, Jeesus
Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled: Jumala Püha!“ On
märkimisväärne fakt, et see deemon või kuri vaim otsekohe teadis, kes Jeesus on. Apostlid
avastasid umbes 12 kuuga selle, mida deemon juba teadis. Tegemist on inimestega, kellel on
üleloomulikud teadmised. „Ja Jeesus sõitles teda:“Jää vait ja mine temast välja!“ kreekakeelne
Piibel ütleb:“ Ole vaigistatud!“ Jeesus ei rääkinud inimesele, vaid deemonile inimese sees. On
oluline, et seda mõistaksime. On hetk, mil me ei võitle inimeste, vaid deemonitega inimestes,
kas siis endis või teistes inimestes. „Rüve vaim lahkus temast teda raputades ja valju häälega
kisendades.“ Siin on kaks isikut- tema ehk deemon lahkus temast ehk inimesest. Jeesus ei
tegelenud selle inimese, vaid deemoniga selles inimeses. Ja Ta ei häbenenud seda. Sellised
asjad toimusid erinevates kogudustes, ka nelipühi koguduses. Teate, mis nelipühi koguduses
sellisel puhul tehti? Nad lukustasid vaimust vaevatud inimese keldrisse, saatsid diakoni ta eest
hoolitsema. Ma ei oleta siin midagi, vaid olen seda näinud tehtavat. Tänu Jumalale, et me ei
pea seda inimest saatma kogudusest välja, vaid peame ajama deemoni välja ja laskma
inimesel olla koguduses. „Ja nad kõik olid jahmunud, nii et nad arutasid omavahel:“ Mis see
siis on? Kas uus meelevallaga õpetus? Tema vaid käsutab rüvedaid vaime, ja need kuulavad
tema sõna!“ Ja kohe levis kuuldus temast kõikjale kogu Galilea ümbruskonda.“ Ma rõhutan,
et inimesed ei tundnud Jeesust kohe ära kui Messiat, vaid inimesi hämmastas see, et Jeesusel
oli meelevald kurjade vaimude üle ja see muutis Ta terves lähipiirkonnas tuntuks. Salmist
32:“ Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast
vaimust vaevatud;“ (ing.k. deemonitest kontrollitud inimesed). See tõlge on halb. Samuti New
International Version Piiblitrükk, mis on inglise keelt moderniseerinud, nad on pöördunud
tagasi vana religioosse inglise keele poole, kasutades sõna „deemonitest kontrollitud või
deemonite poolt omatud.“ Ütlen, miks ma selle vastu olen. Sest sõna „posess“ ehk omama või
kontrollima vihjab omaniku rollile. Kui oled deemoni oma või deemoni kontrolli all, kuulud
deemonile. Ma ei usu, et ükski uuestisündinud siiras kristlane kuulub deemonile või on
deemoni kontrolli all. Kuid sama kreekakeelset sõna võib tõlkida „demoniseeritud“. Usun, et
paljud uuestisündinud kristlased on demoniseeritud. See tähendab, et nende iseloomus on
alasid, mis pole Püha Vaimu täieliku kontrolli all. Vaid seal on üks deemon, kellega peab
tegelema. „toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud;“ Pange tähele, et nad
ei tahtnud vabanemist, vaid tervenemist. Kuid võttes vastu tervenemise, vajasid paljud neist
ka vabanemist. „ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja
palju kurje vaime ega lubanud vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on.“ Kõik deemonid
teadsid, kes Jeesus on. „ning ta ajas välja palju kurje vaime.“ Kui paljud teist on välja ajanud
kurje vaime? Tahan küsida, kui kaugel me Jeesuse standardist oleme? Võib-olla ütled:“ Aga
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nemad polnud kristlased!“ Sul on õigus, nad olid juudid. Põhimõtteliselt elasid juudid
Moosese seaduse järgi, enamikes asjades elasid juudid palju õiglasemalt kui enamik
ameeriklasi tänapäeval. Abielurikkumise karistuseks oli surmanuhtlus. Kui see karistus
kehtestada USA-s täna, siis kaotaksime otsekohe vähemalt neljandiku suurest rahvastikust.
Nii et ära ütle, et need inimesed ei teadnud, mis on õige. Paljud ütlevad:“ Muidugi on palju
inimesi, kes peavad saama deemonitest vabastatud, need inimesed on vanglas või
hullumajas.“ See pole tõsi. Deemonid võivad end mitmetes kogudustes väga mugavalt tunda.
Jätkame. Markuse 1:39:“ Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides
ja ajades välja kurje vaime.“ Ta tegi kahte asja: jutlustas ja ajas kurje vaime välja. Ta jutlustas
ja tegeles inimeste probleemidega. Kui Jumal tõi mind teenistusse, siis 2-3 aastat järjest tegin
täpselt sedasama mida Jeesus. Jutlustasin ja ajasin välja kurje vaime, ega häbenenud seda.
Tahan, et mõistaksid, et see on tavaline osa kristlase ja Jeesuse teenistusest. Selles polnud
midagi ekstreemset või fanaatilist. See on lihtsalt selle tegemine, mida Jeesus tegi samal viisil.
Vaatame ka Luuka evangeeliumi 13. peatükki. Luuka 13:31-32:“ Tolsamal ajal tulid mõned
variserid ja ütlesid Jeesusele:“ Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes tahab sind tappa!“ Aga
tema ütles neile:“ Minge ja ütelge sellele rebasele:“ Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja
teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule.“ St Ta ütles
Heroodesele ,et kogu oma teenistuse aja teen kahte asja: jutlustan, ajan kurje vaime välja ja
tervendan inimesi. Jeesus alustas, jätkas samamoodi ja lõpetas sel viisil. See on Jeesuse
maapealse teenistuse muster. Jeesuse teenistuses on kurjade vaimude välja ajamises midagi
erilist. Kui sa loed Vana Testamenti, siis sa võid leida, et kõik imed, mis sündisid Vanas,
sündisid ka Uues Testamendis. Nad äratasid surnuid, tervendasid haigeid, toitsid rahvahulki.
Kuid mida Vanas Testamendis ei tehtud- ei aetud kurje vaime välja. Sa ei leia sellekohast
näidet kusagilt Vanast Testamendist. Matteuse 12:28 ütles Jeesus:“ Aga kui mina Jumala
Vaimu abil ajan kurje vaime välja, küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.“ Jeesuse
tegevus ehk kurjade vaimude välja ajamine oli märgiks selle kohta, et Jumala riik oli
inimesteni jõudnud. See oli ime, mida ei juhtunud VT ajal, nii palju kui sellest ajast midagi
teame. See oli Jumala riiki selgesti eristavaks tunnuseks. Deemonite välja ajamine tähendab
kahe kuningriigivahelist sõda. Jumala ja Saatana kuningriigi. Jeesus demonstreeris Jumala
kuningriigi võitu Saatana üle, ajades välja kurje vaime. Nüüd loeme Jeesuse juhtnööre oma
jüngritele. Matteuse 10:7-8:“ Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! Tehke terveks
haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu
olete saanud, muidu andke!“ Jeesus ütles, et peame nelja asja tegema: parandama haigeid,
puhastama pidalitõbiseid, äratama surnuid, ajama kurje vaime välja. See oli terviklik osa
esimeste kristlaste teenistusest. Igal pool, kus käisid, tegid nad neid asju. Nüüd küsid:“ Vend
Prince, kas oled näinud surnuid tõusvat?“ Jah. Ida-Aafrikas, kus olin õpetajaid koolitava
asutuse direktoriks. Kaks õpilastest surid ja nad äratati surnust üles. Nad mõlemad andsid
väga huvitava tunnistuse sellest, mis juhtus nende vaimuga. Räägin seda, kuna osad inimesed
ütlevad, surnuid ei äratata üles. Vastus on, et äratatakse küll. Kõiki surnuid mitte, kuid surnud
äratatakse siis, kui see on Jumala plaan, et nad üles äratataks. Loeme juhtnöörid ühe korra
veel. „Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal!“ Jutlustamisest üksi ei piisa. Sa pead
demonstreerima! Jeesus ütles:“ Parandage haigeid, puhastage pidalitõbiseid, äratage surnuid
ja ajage kurje vaime välja.“ Neli asja, milledest üks on kurjade vaimude väljaajamine.
Markuse 16:, lõpus andis Jeesus jüngritele viimased instruktsioonid peale oma ülestõusmist.
Kõigile, kes pidid minema ja evangeeliumi kuulutama. Markuse 16:15:“ Ja Jeesus ütles
neile:“ Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud,
see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kuid uskujaid saadavad sellised
tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,“ Meil on aga
augud oma teoloogias ja praktikas. Teeme osasid asju ja teisi ei tee. Kuid see, kuidas Jeesus
neid asju tegi, oli õige. Nüüd vaatame, kuidas jüngrid sellele järgnesid Jeesuse maapealse
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teenistuse ajal. Luuka 10:17-20. Jeesus oli läkitanud 70-72 jüngrit temale teed valmistama.
„Aga need seitsekümmend (kaks) pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid:“ Issand, ka kurjad
vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul!“ See on see, mis neid kõige rohkem elevile ajas. See
oli uus asi. Tervenemine polnud uus, imeline varustamine polnud uus, kuid omada Jeesuse
nimes autoriteeti, see oli põnev. „Vaata, ma olen teile andnud meelevalla kõndida madude ja
skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju.“ Tahan lõppu eriti
rõhutada, kuna hakkame siin hiljem tegutsema. Miski ei saa teile ühelgi juhul kahju teha.
Ärge olge ehmunud. Deemonitel pole üldse võimu tõelise uskliku elus, kes oma meelevalda
mõistab. Üks huvitavamaid näiteid sellest on Apostlite tegude peatükis 8. Kui paljud teist
teavad, et Uuest Testamendis on vaid üks isik, keda on nimetatud evangelistiks? Filippus. Ta
on ainuke isik UT-s, kes on määratud evangelistiks. Ja ta teenistust on kirjeldatud Ap 8.
Seetõttu on Filippuse teenistus evangelisti musterteenistus. Loeme Apostlite teod 8:5:“
Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust.“ Mul on hea meel, tal polnud
sügavat teoloogiat. Ta kuulutas Kristust. Evangelisti sõnum on väga lihtne. Kui oli Samaarias,
siis kuulutas Kristust, kui hiljem kohtus tee peal eunuhhiga, siis kuulutas talle Jeesusest. See
on evangelisti sõnum- Kristus Jeesus. „Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus
ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida tegi.“ Filippusel polnud komiteed ega
rahaliselt toetavat kogudust, auditooriumi ega suurt koori. Kõik need asjad on head, kuid need
pole esmatähtsad. Mis on esmatähtis? Kuulutada evangeeliumit koos tunnustähtedega. Selle
tulemusel tekib alati rahvahulk. Sa ei pea investeerima koori või suurde kõnesaali jne. Mul on
Ida-Aafrikas üks noor evangelistist sõber. Ta ütles:“ Vend Prince, Aafrikas pole raske rahvast
kokku saada. Jalutan külani ja küsin, kui mitu haiget inimest seal on. Nad toovad mulle
haiged, palvetan nende eest, nad saavad terveks ja saan oma rahvahulga kokku.“ See on UT
evangelism. Ma ei kritiseeri teisi evangeeliumi kuulutamise viise, kuid igasugu muud
meetodid on kallimad. „Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust.
Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti,
mida ta tegi.“ Mis tõmbas rahvast ligi? Ühe sõnaga-imed. Imed pole valikulised või mingid
lisaelemendid. Imed on põhiline osa evangelisti teenistuses. Millised imed seal toimusid?
„Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja,“ Kuid see on vale. Tegelikult olid
need inimesed demoniseeritud. Palju halvatuid ja jalutuid aga sai terveks. Ja suur rõõm oli
selles linnas.“ Nii et evangelisti teenistus on kuulutada Jeesust kui Messiat. Kuulutus saab
olema kinnitatud tunnustähtedega, mis parandavad haiged ja ajavad välja deemoneid ja te
saate oma rahvahulga. See ei kuku iialgi läbi. Te võite kogeda ka vastuseisu. Kuid see on osa
tervikust. Ma tahan, et te mõistaksite, et apostlid ei olnud üliväärika olemise ja käitumisega
oma koosolekutel. On religioosne väärikus, mis on tihti deemonitele katteks. Ma olin ühe
väga kuulsa evangelisti koosolekul. Ta oli mõnda aega ja teatud maani ka mulle sõbraks. Kuid
ühel tema teenistusel demonstreeris üks mustanahaline naine tugevat deemonlikku käitumist.
Ja tead, mis nad tegid? Kaks meest tuli, nad võtsid selle naise ja kandsid ta saalist välja. Ja
rohkem nad midagi ei teinudki. See on tragöödia. Tal oli väga vaja evangelisti teenistusest
tulevat abi. Kuid evangelist muretses, et see kahjustab tema mainet ja inimesed ei oleks võibolla enam ta teenistusele tulnud. Usun, et ta eksis. Arvan, et rohkem inimesi oleks tulnud
teenistusele. Minu mällu jäi see äärmises ahastuses olev naine, kes hüüdis abi järele. Ta ei
suutnud end valitseda ja ta lihtsalt hüljati. Kui ma ajasin välja kurja vaimu ühest naisest ühes
kirikus, siis üks naine tuli minu juurde ja ütles:“ Vend Prince, kas sa tead, mida meil tavaliselt
enamikes kirikutes selliste inimestega tehakse? Üks diakonitest viib selle inimese alla
keldrisse ja pastor ütleb:“ See naine vajab abi.“ See pole piibellik lahendus. Ta vajab abi, kuid
mitte keldris. Nüüd ma annan teile ühe lühikese kirjelduse sellest, millised deemonid on, nii,
nagu mina seda mõistan. Minu arusaamine on piiratud, kuid annan oma parima. Minu meelest
on parim öelda, et deemonid on isikud ilma kehadeta. Deemonitel on reaalne isiksus. Neil on
eristuv personaalsus, üks deemon ei ole täpselt nagu teine. Kogesin midagi elavat, kui
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tegelesin mehega, kelle naine tuli minu juurde ja ütles:“ Mu mees vajab tervenemist!“ Tegin
vea, palvetasin mehe eest selle põhjal, mida ta naine palus. Seda viga ma kunagi enam ei
teinud. Kui ta vajab vabanemist, siis las tuleb ja palub seda ise. Kui hakkasin selle mehe
pärast paluma, siis ta muutus vägivaldseks. Ta naine ütles mulle:“ Vend Prince, kodus loobib
ta mind tooliga!“ Ütlesin talle:“ Miks sa seda mulle varem ei öelnud?“ Igatahes deemonid
selles mehes hakkasid minuga rääkima, üks neist ütles:“ Olen ebapuhas!“ Mõtlesin, et ma ei
taha seda naist kuidagi häbistada, on olemas palju ebapuhtaid asju, mis võisid olla siin taga
peidus. Kuid ütlesin:“ Sina ebapuhaste mõtete vaim, tule temast välja!“ Ja see deemon ütles:“
See pole mu nimi!“ Ütlesin:“ Tule ikkagi välja!“ Deemon ütles uuesti:“ See pole mu nimi!“
Me ei saa lihtsalt aru, milline isiksus üks deemon on. Deemon tahtis, et ma kutsuks teda
nimepidi. Lõpuks ta tuli sellest mehest välja, kuid viimane asi, mida ta ütles:“ See pole minu
nimi!“ Üritan teile selgeks teha, et meil on tegemist reaalsete olevustega, kellel on väga
iseloomulikud tunnused. Ma olen seda juba öelnud ja ütlen ühe korra veel. Kaks asja: esiteks
õige sõna pole siin Saatan, mis tuleb kreekakeelsest vastest Diabolos ja tähendab laimajat. See
nimi tähistab Kuradit ennast. Meie aga räägime deemonitest, ehk kreekapäraselt demonion,
need pole kuradid, vaid teist liiki olendid. Kust nad on tulnud, sellele küsimusele pole ühest
vastust. Minu meelest on kõige tõenäolisem vastus see, et deemonid on kehadest ilma jäänud
vaimud, kes elasid enne inimrassi ja kes kannatasid Jumala kohtumõistmise all, mis jäi 1
Moosese raamatu 1:1 ja 1:2 vahelisse ajaperioodi. Võin eksida, kuid see on parim, mida
arvata oskan. Kõige iseloomulikumaks deemonit iseloomustavaks jooneks on see, et nad
meeleheitlikult otsivad endale keha, kuhu sisse minna. Nad pole rahul enne, kui on
okupeerinud keha. Nad eelistavad inimkeha, meest või naist, kellesse minna. Kuid selle
asemel, et olla kehata, valivad nad teinekord sea keha. Te ju mäletate haudades elavat meest,
kelles olevad vaimud ütlesid:“ Jeesus, saada meid sigadesse!“ Me ei taha olla kehatud! Kuid
deemonid ei teadnud, et sigadesse minemine põhjustab sigade hukkumise ja nad jäid jällegi
ilma kehadeta. See, mida ma tahan välja tuua, on see, et deemon on isik. Isik, kellel pole keha
ja kes väga tahab minna kehasse, sest vaid keha kaudu saab deemon oma ebapuhtaid himusid
rahuldada. Kui see on alkoholivaim, siis ta vajab inimkurku, mille kaudu jooki tarbida.
Seksuaalse rüveduse vaim vajab suguorganeid selleks, et end teostada. Kui see on vihkamise
vaim, siis tal on vaja emotsioone, mille kaudu töötada ja mille kaudu läbi pääseda. Teiste
sõnadega meid ümbritseb nähtamatu hulk kehadeta isikuid, kes meeleheitlikult vajavad
kehasid ja teevad kõik selleks, et pääseda kehasse ja võitlevad, et jääda sinna. Tahan rääkida,
kuidas teenistusse sattusin, seda omal ajal alustasin. Ma ei hakanud vabatahtlikult selles
teenistuse osaleme. Mind suunati sellele tööle. Kui sain pastoriks ühes väikeses nelipühi
koguduses, Seattle’is Washingtoni osariigis, olin Full Gospel Businessman’i teenistuse
aktiivne liige. Mulle helistas baptisti pastor ja ütles:“ Vend Prince, minu koguduses on üks
naine, kes vajab vabanemist deemonitest.“ Ma polnud harjunud, et baptisti taustaga pastorid
niimoodi räägivad. Kuid see, mis ta siis ütles, oli veel hämmastavam. „Jumal on mulle
näidanud, et sina ja su naine mängite olulist rolli selle naise vabastamisel.“ Ma ei lase
inimeste ilmutustel end dikteerida. Saatsin kiire delegrammi taevasse, küsides selle asja kohta
vastust Jumalalt. Ja sain vastuse:“ See asi on Minult.“ Ütlesin:“ Olgu.“ Helistasin sellele
naisele, leppisime kohtumise kokku ja koos naisega otsustasime teha oma parima selles
küsimuses. Valisime kohtumiseks laupäeva hommikupooliku. Samal ajal tutvusime ühe
presbüterliku abielupaariga. Palusime neil koos meiega jääda, kuna polnud teada, mis juhtuma
hakkab. Siis tuli kohale pastor koos selle deemonist vaevatud naisega, kes oli kunagi olnud
selle koguduse sekretär. See naine oli umbes 35-aastane, täiesti normaalne USA
koduperenaine. Analüüsisin teda igast küljest ega leidnud temas midagi veidrat. Mitte
mingisugust metalset tooni hääles ega tuld silmades, lihtsalt tavaline baptist, üks hea baptisti
naine. Kuid pastor oli veendunud, et naisel oli midagi viga. „Ta on juba suitsetamise vaimust
vabanenud, kuid temas on veel teisi.“ Me seisime tema ette ja hakkasime deemonitega
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rääkima, neid hüüdes. Ma õppisin hiljem, et kisamine väge juurde ei anna, deemonid pole
kurdid. Isegi kurtuse vaim pole kurt, ei pea karjumise peale end kulutama. Igatahes me
hüüdsime seal seda deemonit, öeldes:“ Me käsime sul välja tulla!“, kuid midagi ei juhtunud.
Siis ütlesime:“ Jeesuse nimel deemon, mine temast välja!“ Naise nägu muutus! Üks teine ilme
tuli tema näole. Me istusime seal tükk aega, minemata asjaga edasi. Pastor liikus tahapoole ja
mina mõtlesin sama teha. Mul oli kogu teoloogia peas. Ütlesin naisele:“ Sina deemon, kes
oled selles naises, ma räägin sinuga ja mitte naisega, mis su nimi on?“ Kuid deemon ei
vastanud. „Jeesuse nimel ma käsin sul öelda, mis on su nimi!“ Jätkasime niimoodi mõnda
aega, kuni järsku deemon vastas. Kuid enne deemoni rääkimist see naine muutus. See naine
pani käed risti oma rinnale ja hakkas end kägistama. Minu presbüterlik vend oli pikem ja
kaalukam kui mina, kuid alles meie kahe suurel pingutusel tirisime me naise käed ta kaelalt.
Nii me siis sellest faasist saime läbi. Järsku vastas deemon meile:“ Minu nimi on Viha!“ Ja
kohe, kui deemon ütles sõna „viha“, siis selle naise näo iga lihas täitus vihaga! Ma pole
kunagi näinud niivõrd tõelist viha kellegi silmis. Ma ütlesin:“ Viha deemon, mine välja sellest
naisest!" Järsk, maskulliinne hääl vastas:“ Ma ei tule välja, see on minu kodu, olen siin olnud
35 aastat ega tule välja!“ Kontrollisin end Piibli alusel. Jeesus ütles:“ Kui rüve vaim on
inimesest väljunud, siis ta läheb kuivadesse paikadesse hingamist otsima. Siis ütleb see
vaim:“ Ma pöördun tagasi majja, kust ma ära tulin!“ Nii et see oli piibellik. Murdsin vaimu
meelevalla Jeesuse nime ja Jumala Sõna abil. Ja järsku väljus deemon naisest pika ja sügava
möirgega. Peale seda see vaevatud naine lõdvenes silmnähtavalt ja vajus ettepoole kössi ning
mu vaimus olev pinge lahkus. Teadsin, et kuri vaim lahkus. Kuid enne väljumist ütles
deemon:“ Isegi kui ma väljun, on mu vennad siin, nemad tapavad ta!“ Teadsin, et naises oli
rohkem kui üks deemon. Igatahes jätkasime samamoodi umbes 2-3 tundi, kuni sellest naisest
oli väljunud 7-8 kurja vaimu. Üks, mis avaldas muljet, oli enesehaletsuse vaim. Hakkasin aru
saama mõnedest viisidest, kuidas inimesed vastavad küsimustele, need vastused pole
loomulikud või loomuomased. Viimane vaim, kes naisest lahkus, oli surma vaim. Kontrollisin
sedagi Piiblist. Mõtlesin, et surm on ju füüsiline seisund. Kuid siis meenus, et Ilmutuse 6 oli
ratsanik hobusel, kelle nimi oli Surm, kes võib olla ka isik. Peale seda, kui surma vaim naisest
lahkus, kukkus ta selili ja oli täiesti tuim, liikumatu. Ta nägu oli täiesti elutu, kahvatu, nahk
oli külm. Kui oleksid ruumi sisenenud, oleksid öelnud:“ Põrandal on surnu!“ Ta lamas seal
umbes 10 minutit, tõstis oma käed üles ja hakkas võõrastes keeltes rääkima. Küsisin surma
deemonilt:“ Kuidas sa temasse läksid? Millal sa temasse läksid?“ Ta vastas:“ Kolm ja pool
aastat tagasi, kui ta peaaegu suri operatsioonil.“ Jätsin kõik selle meelde. See naine oli
näiliselt vaba, jätsin ta tema pastori hoolde ja nad sõitsid minema. Pool nädalat hiljem helistas
naine Liidiale ja mulle ning ütles:“ Arvan, et deemonid tahavad tagasi minusse tulla! Kas saad
aidata?“ Me siis kahekesi sõitsime selle naise koju ja rääkisime temaga. Ja ma diagnoosisin
sellel naisel hirmu, ta kartis, et need deemonid tulevad uuesti temasse ja selle hirmuga ta avas
neile ukse. Kuid sellel naisel oli 6-aastane tagasihoidlik, kõhn ja õnnetu välimusega väike
tüdruk. Igale poole, kuhu läksime, tuli see tüdruk meiega kaasa. Kuid iga kord, kui teda
vaatasin, pööras pilgu ära. Ütlesin emale:“ Arvan, et su tütrel on samad probleemid nagu sul.“
Naine ütles:“ Kas palvetaksite ta pärast?“ Ütlesime:“ Loomulikult!“ Järgmisel laupäeva
hommikul oli naise tütar meie ees. Läbisime paljud samad etapid tütrega, nagu läbisime ta
emaga. Enamus kurjadest vaimudest, kes olid naises, olid ka tema tütres. Viha ja surm olid
seal küll. Ja kui surm sellest tüdrukust väljus, siis ta viskus selili põrandale ja nägi välja nagu
oleks ta surnud. Hoidsime selle perega järgneva kahe aasta jooksul ühendust. Nad jäid
vabadeks. Sellest väikesest tüdrukust, keda oli peetud puudega lapseks, sai normaalne ja
õnnelik ning terve väike tüdruk. Järk-järgult kasvatas Jumal mind massiteenistuste jaoks. Olen
suuri vabastusteenistusi juhtinud Venemaal, Kasahstanis, Türgis, Uus-Meremaal, Austraalias.
Umbes kümnes riigis. Ma ei ütle, et see on parim viis asja tegemiseks, kuid kui vajadused on
niivõrd suured, siis tuleb teha seda, mida suudame. Olen õppinud inimesi instrueerima, aitama
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neil oma probleeme identifitseerida, näitama neile, kuidas saada vabaks ja nende eest
palvetama, et saaksid vabaks. Nüüd tahan vastata kõige põhilisematele küsimustele. Kuidas
sisenevad kurjad vaimud inimesse? Mu vastus on, et tavaliselt mõne hetke või nõrkuse läbi.
Kurat otsib nõrka hetke või kohta, et tulla sisse. Millised on need nõrkuse kohad või nõrkuse
hetked? See pole täielik nimekiri, kuid vähemalt saate asjast aimu. Kõigepealt- sünnieelne.
Paljud imikud sünnivad ilma ja neis on juba deemon. Ja see juhtub millegi pärast, mida ema
tegi või ei teinud. Kõige suurem probleem, mis seab sündimata lapsed ohtu, on okultism.
Tahan öelda, et sa ei saa tegeleda okultismiga ilma kokkupuutumata deemonitega. On üks
vana ütlemine:“ See, kes sööb suppi Kuradiga, vajab pika varrega lusikat.“ Tahan öelda, et
pole olemas nii pikka lusikat, mis hoiaks sind Kuradist ohutul kaugusel, kui suppi koos süüa.
Tahan lugeda 5. Mooses 18. New International Versioni tõlkest, sest see on kaasaaegsemas
keeles. Mida Jumal arvab okultismist. Okultism tähendab läbikäimist kõiksugu vaimudega,
kes pole Jumala poolt saadetud või pole Temaga kooskõlas. See on kirjutatud Iisraeli rahvale
enne seda, kui nad jõudsid tõotatud maale. 5. Moosese 18:9:“ Kui sa jõuad sellele maale,
mille Issand, su Jumal, sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi! Ärgu leidugu
su keskel kedagi, kes laseb oma poega või tütart tulest läbi käia,“ Esimest tüüpi inimesed on
need, kes ohverdavad omaenda lapsi, põletades neid elusa ohvrina tules ebajumal Moolokile.
Ja ma tahan, et te mõistaksite, et kõik järgnevad tegevused, mida siin on loetletud, on samas
kategoorias oma laste elusalt ohverdamisega. Jumal ei tee sellistel asjadel vahet. „ei
ennustajat, pilvestlausujat,“ See tähendab ennustamist. See tähendab, et püütakse midagi
üleloomulikult mõista vaimu abil, kes pole Jumalast. Iga ennustaja on valelik. Kui oled
kunagi käinud ennustaja juures, siis oled kokku puutunud valevaimuga või valeliku vaimuga.
Mäletan, et tegelesin naisega, kelles oli valevaim. Ta ütles:“ Ma ei saa aru, kuidas valevaim
üldse minusse tuli?“ Kuid avastasin, et ta luges ajalehes regulaarselt horoskoopi. Rohkem ei
peagi tegema. „märkide seletajat ega nõida, ei manajat,“ Nõidus on tavaline tänases USA-s.
Kõrgetest Valges Majas tegutsevatest riigijuhtidest kuni lihtinimeseni välja on nõidus täna
väga levinud. „vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat! Sest igaüks, kes seda
teeb, on Issandale jäle, ja nende jäleduste pärast ajab Issand, su Jumal, nad ära sinu eest. Ole
laitmatu Issanda, oma Jumala ees!“ Igaüks, kes teeb ühte nendest loetletud asjadest, on
Jumala meelest jäle! Kui käid ennustaja juures, see on põlastusväärne. Jumal paneb selle teo
samasse patta nendega, kes ohverdavad oma lapsi elusalt ühele kurjale jumalale. Võib-olla
küsid, et mis okultismis nii halba on? Püüan seda seletada. Kui oled seotud okultismiga, siis
kogud omale sõpru Jumala vaenlaste hulgas ja Jumal paneb seda tähele. Sina aga pead meelt
parandama ja ära jätma kogu okultismi, kui sa tahad Jumala käest abi saada. Toon sel teemal
märkimisväärse näite. See asi juhtus alles hiljuti. Üks naine, üks eeskujulik kristlasest naine
rääkis mulle, et tema poeg saatis oma vanematele ülikoolist kirja, milles ta väitis, et on olnud
emaüsast alates homo ehk homoseksuaal ja et ta sündis homoseksuaalsena. Ma hakkasin selle
naisega rääkima. Küsisin:“ Kas oma raseduse perioodil tegelesid okultismiga?“ Ta ütles:“ Jah,
tegelesin. Lasin pendlil kõikuda oma kõhu ees, et teada saada, kas ootan poissi või tüdrukut.
Kui pendel jäi ühele poole, pidi olema poiss, teisel pool aga tüdruk.“ Ütlesin:“ Lasid oma
sündimata lapsele deemoni ligi, selleläbi mida tegid!“ Seepärast ta ongi sünnist saati
homoseksuaal. See naine on väga pühendunud kristlane, parandas meelt ja pöördus oma
tegudest ja usun, et õigel ajal tema palved jõuavad ka ta pojani. Kuid las see olla teile
hoiatuseks. Sa ei saa okultismiga ühelgi viisil mängida. Kui tahad okultismist täpsemat
seletust, siis see on minu raamatus. On ka teine deemon, kes väga sageli läheb sündimata
lastesse- see on hülgamise vaim või deemon. Iga väike beebi, kes sünnib siia maailma, vajab
ühte asja rohkem, kui midagi muud siin maailmas. See on armastus. Kuid emal on liiga palju
lapsi, ei teeni piisavalt, ja kui avastab, et on rase, siis on sellest kahju. Ta ei peagi midagi
ütlema, vaid mõtleb:“ Soovin, et ma ei saaks seda last!“ Nii sünnib hüljatuse vaimuga laps
maailma. See tõde kehtib mu teise naise Ruthi kohta. Ta sündis suure depressiooni kõrgajal
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1930. aastal. Ta oli pere kaheksas laps ja ema juba võitles selle nimel, et toita kõiki eelmisi
lapsi. Ja ilma midagi ütlemata oli Ruthi ema selle vastu, et perre sünniks veel üks laps. Veel
üks suu toita. Ruth’il oli vaja vabanemist hülgamise vaimust. Tänu Jumalale teadsime, mida
teha ja ta vabanes imeliselt. Kuid hüljatus on üks kõige tavalisemaid deemoneid ja see
deemon siseneb kergesti, kui laps on alles ema kõhus. Siis tulevad varajases lapsepõlves
kogetud pinged. Jaakobuse 3:16 ütleb:“ Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja
igasuguseid halbu tegusid.“ Nii et riiakas ja ebaharmoonilises kodus on lapsed automaatselt
deemonite suhtes haavatavad ja enamikel lastel pole piisavalt tugevaid tõkkeid, et deemoneid
tagasi hoida. Nii et iga laps, kes sünnib riiakasse ja lõhestatud koju, on kerge saak
deemonitele. Kui palju on selliseid kodusid Ameerika Ühendriikides täna? Vanemad
vastutavad selle eest, et nende kodus oleks üks atmosfäär, mis oleks vaba deemonlikust
laastamisest ja rüvetamisest. Siis on olemas emotsionaalne šokk või pidev emotsionaalne
surve. Üks naine ütles kunagi, et ta vajab vabanemist vaimsest hirmust. Küsisin:“ Kuidas hirm
sinusse tuli?“ Ta vastas:“ Seisin kõnniteel ja kohutav õnnetus juhtus silme ees. Sel hetkel
mind täitis hirm ja hirmu vaim sisenes minusse. Toon sel teemal ühe kirjakoha. 1 Pe 3:6:“ Nii
nagu Saara oli Aabrahamile kuulekas, „hüüdes teda isandaks.“ Teie olete saanud Saara
lasteks, kui te teete head ega karda mingit hirmutamist.“ Nii et olla Saara laps, sa ei tohi
mingit hirmutamist karta! Sa ei tohi anda ruumi äkilisele emotsionaalsele šokile, vastasel
juhul on väga võimalik, et sinusse tuleb deemon. Teine viis, kuidas deemonid inimesse
lähevad, on see, kui inimene, kas teeb pattu või on tal ebapuhtad harjumused. Kui pidevalt
jätkad ja praktiseerid patust tegevust, siis varem või hiljem sellesama tegevuse deemon
siseneb sinusse. Palvetasin kord ühes kirikus, kui minu juurde tuli naine ja ütles midagi, mille
peale vastasin:“ Arvan, et sul on kritiseerimise vaim sees. Kas tahad, et ajan selle välja?“ Ta
ütles:“Jah!“ Palvetasin:“ Kriitika vaim, käsin sul temast Jeesuse nimel väljuda!“ Ja seesama
vaim väljus temast ja veel kolmest inimesest samal ajal. Kriitika on patune komme. Kriitika
võib sinus avada ukse deemonitele. Räägin millestki, millest keegi koguduses ei räägi. Kuna
keegi sel teemal ei räägi, siis koguduse liikmed peavad käima psühhiaatri juures abi saamas.
Räägin masturbatsioonist ehk seksuaalsest eneserahuldamisest. Mõned arvavad, et see on
loomulik ega ole midagi kurja. Ma pole sellega nõus, kuid võid arvata, mida soovid. Tean, et
on massiliselt inimesi, kes masturbeerivad ja vihkavad end selletõttu. Nad ütlevad:“ Mitte iial
enam!“, kuid veidi aja pärast teevad seda uuesti. See on masturbatsiooni deemon. Ja kuna ma
ei taha sind häbistada, siis räägin, kuidas see deemon välja saada enda seest. See tuleb kätest
ja sõrmedest. Sõrmed muutuvad kõvaks, siis painduvad tahapoole. Olen seda näinud juhtuvat
mitu korda. Inimesed on öelnud:“ Vend Prince, ma ei tea, mis minuga toimub, mis mu kehaga
toimub?“ Ütlen siis:“ Sul on masturbatsiooni deemon.“ Vihka seda ja saa sellest lahti. Tahan
öelda, et masturbatsioon ei kao su elust enne, kui seda vihkad. Pead seda tõeliselt vihkama.
Olen ajanud välja masturbatsiooni vaimu 50 aastasest abielumehest. Kuid oli ikkagi
masturbatsiooni ori. Kui abielus olev inimene masturbeerib, siis see rahuldus, mille ta saab ja
millest peaks rõõmu tundma tema partner, läheb hoopis deemonile. Mõistad? On veel üks
väga tavaline viis, kuidas deemonid inimesse lähevad. See on ebapuhaste sõnade kaudu.
Tahan näidata, mida Jeesus ütleb Matteuse 12. peatükis. Matteuse 12:36:“ Aga ma ütlen teile,
et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud!“
Inimesed ütlevad sageli:“ Ma ei mõelnud seda tõsiselt!“ Kuid täpselt seda Jeesus ütles, need
on tühjad sõnad! Kõik sõnad, mida räägid ja mida päriselt ei mõtle, on tühjad. Ükskõik, kas
teed seda meelega või mitte, kui ühel päeval ei paranda meelt, pead aru andma oma igast
sõnast suurel kohtupäeval. Ma ei oska öelda, kui paljude inimestega olen tegelenud, kelles on
olnud surma vaim, kuna nad on kutsunud selle endasse. Nad on kas langenud depressiooni või
saanud haiget ja mõtlevad:“ Mis mõte on elul? Parem teen sellele lõpu.“ Nad suudavad öelda
ainult seda ja surma vaim on seal ta ees, ootab ja tahab minna inimese sisse. Väga sageli ka
läheb. Mitte alati. Niimoodi tulevad deemonid inimesse. Kordan üle, see pole veel kõik: 1)
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Mittesoovitud lapse kaudu. Ema suhtumine, mis paneb lapse end tundma soovimatuna. 2)
Varajases lapsepõlves kogetud pinged. Lapsed, kes kasvavad riiakates ja lõhestunud kodudes,
on automaatselt deemonite ees kaitsetud. 3) Emotsionaalne šokk või püsiv emotsionaalne
surve. 4) Patused teod või harjumused. 5) Tühised sõnad. Nimekiri pole täiuslik või lõplik,
kuid need on kanalid, mida nad kasutavad sisenemaks inimesse. Deemonite
iseloomuomadused: 1) Nad meelitavad. Deemonid meelitavad meid kurjusesse, pattu.
Näiteks. Kõnnid tänaval ja keegi kukutab oma rahakoti maha. Keegi ütleb sulle kõlaval
häälel:“ Korja see üles ja jäta endale!“ Kui keegi suudab rääkida, on ta konkreetne isik. Ja
selle hääle taga on isik, kes meelitab sind kurjusesse. Võid keelduda, kuid igal juhul üritab see
deemon sind meelitada millessegi, mis sind talle avab suuremal määral. 2) Deemonite
tunnuseks on inimeste ahistamine. Heaks näiteks on halva päeva üle elanud ärimees.
Konditsioneer läks rikki, sekretär eksis, klient nurises ja lubas ta kohtusse kaevata. Mees veab
end kuidagi läbi päeva, istub autosse ja sõidab kodu poole, maanteel oli liiklusõnnetus. Ta
istub autos tund aega konditsioneerita ja küpseb. Ja siis ta jõuab koju. Ja mis juhtub edasi?
Naine hilineb õhtusöögiga, lapsed jooksevad ringi, nagu ameeriklased ütlevad, mehel „lööb
korgi eest ära“. Ja sel hetkel siseneb temasse viha deemon. Deemon on teda jälitanud terve
päeva ja oodanud seda õiget nõrkusehetke. 3) Deemonid rüvetavad. Nad on räpased. Nad on
kõik kutsutud rüvedataks vaimudeks. Nad panevad sind tundma ebapuhtana. Nad täidavad su
mõtted räpaste, ebapuhaste tunnetega. Eriti, kui sa kavatsed Piiblit lugeda või Jumalat
ülistada. Mis sind sel viisil ründab, on arvatavasti deemon. Ja sa ei tunne end kunagi puhtana.
Sa võid laulda Jeesuse verest, selle imelisusest, kuid miski sinus ei reageeri sellele. 4)
Deemonid piinavad inimesi. Matteuse 18. ptk ütleb Jeesus, et see, kes oma vennale ja õele ei
andesta, siis mis on selle inimese kohtuotsus? Andke ta mille kätte? Piinajate kätte. Kui me ei
andesta, hoiame kibedust ja viha, on Jeesuse otsus selline:“ Viige ta piinajate kätte!“ Kes on
piinajad? Deemonid. Väga lihtne. Nad piinavad inimesi mitmel viisil: emotsionaalselt,
hirmuga, nagu oleksid teinud midagi valesti, kuigi sa ei suuda meenutada, kus ja milles
eksisid. Deemonid piinavad sind füüsiliselt. Olen tegelenud inimestega, kes on vabanenud
artriidi deemonist ehk liigesepõletikust. Minu meelest on artriit üldse deemonlik haigus. See
väänab ja piinab inimest, tehes ta teovõimetuks. Palun saage aru, ma ei väida, et kõigil on
artriidi deemon. Paljudel on. 5) Deemonid sunnivad inimesi. Nad panevad sind tegema asju,
mida sa tegelikult teha ei taha. Enamus sunnitud tegudest on arvatavasti deemonliku
päritoluga. 6) Deemonid orjastavad. Nad orjastavad sind. Võtame näiteks alkoholi deemoni.
Sa lihtsalt ei saa olla ilma klaasikese viskita. Tead, et see on kahjulik. Sa ei naudi seda, kuid ei
saa end aidata. Inimesed on asjade poolt orjastatud. Näiteks teleka orjad, kas teadsid seda? Sa
võid olla telekasõltlane. Mõned sõltlased tuppa tulles panevad kohe teleka mängima,
teadmata, mis programm eetris on või mida vaadata. Kui sund ja orjastatus ühinevad, tekib
sõltuvus. Meie kultuur on täis sõltuvusi. Ma arvan, et 99,9% neist sõltuvustest on
deemonlikud. Annan sulle kirjakoha 1 Kor 6. peatükist. Minu meelest on siin sõltuvuse
piibellik definitsioon. 1 Kor 6:12:“ Kõike on mul luba teha, aga kõigest ei ole kasu;“ Mina
ütleksin:“ Kõik pole kasulik.“ „...kõike on mul luba teha, aga miski ei tohi saada meelevalda
minu üle.“ Ülesöömine ja seksuaalne moraalitus on Pauluse poolt mainitud kui potensiaalsed
sõltuvuse tekitajad. Ma hoolitsen oma keha kui Püha Vaimu templi eest. Vastutan selle eest,
kuidas kohtlen oma templit. Mul pole vabadust oma keha rüvetada. Mul pole vabadust muuta
oma keha halvemaks väi vähemaks. Olen väga ettevaatlik selles osas, mida söön või joon. Ma
pole seaduse surve all, püüan austada Jumala templit. Kuidas on lood sinuga? Kas sa
hoolitsed oma templi eest? Kui tempel oleks silmaga nähtav, oleksid väga ettevaatlik asja
suhtes, onju? Sa hoiaksid maja soojana, aknad puhtana, ei laseks tolmul tekkida ega WC-l
minna mustaks. Kuidas on lood su füüsilise kehaga? Kui hästi sa selle alaga hakkama saad?
Ma tulin Ameerikasse 1960-ndatel. Mu isiklik mulje on, et selle riigi eesotsas on olnud kolm
tugevat meest, kes on tahtnud seda riiki juhtida. Esimene on Mäss. 1960-ndatel toimus USA-s
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mäss. Piibel ütleb aga, et mäss on nõiduse patt. Kui inimesed mässavad, tegelevad nad
okultismiga. Järgmine deemonlik jõud on nõidus. Kuid minu isiklikul hinnangul on nõiduse
ajad minevikus. Kuid number üks on tugev mees, kes igatseb USA-d valitseda, on
enesekesksus. Kui nii nõiduse kui ka okultismi mõistis kirik hukka, siis kirik harjutab
enesekesksust. 1990. aastal anti mu tervisele tõsine diagnoos. Palvetasin mitmeid kordi
Jumala poole:“Ma ei mõista! Usun tervenemisse ja õpetan seda, kuid ei saa terveks. Olen
paljusid näinud saamas terveks, kuid mina pole saanud terveks!“ Jumal ei andnud mulle ühest
vastust, kuid Ta andis mulle pildi selle kohta, kuidas ma viimastel aastatel olin elanud. Ta ei
kommenteerinud seda, aga enamus situatsioonidest toimusid restoranides. Ja ma nägin, et olin
olnud enesekesksuse ori. 2 Tm 1:7 ütleb Paulus:“ Jumal pole andnud meile hirmu vaimu, vaid
väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu!“ Kõik tahavad väge, tahavad ka armastust, kuid
kui paljud tahavad distsipliini? Püha Vaim ei distsiplineeri sind, kui sa ei distsiplineeri ennast.
Ta ei võta üle ja tee sinu eest tööd ära, kuid kui otsustad, aitab Ta sind. Aga kohvi? Kohvi on
narkootikum, kõik teavad ju seda. Ma ei ütle, et oled sellest sõltuvuses. Kui sul pole sest
midagi, on hästi, kuid kui sa ei saa ilma kohvita olla, on sul vaja ilma selleta olla. Paulus ütles,
et kõik asjad on meile lubatud, kuid ükski asi ei saa omada võimu minu üle. Tõeliselt on
tänase USA suurimaks sõltuvuseks liigsöömine- ja joomine. Peame endalt küsima, kas oleme
millegi võimu all? Väga paljud head kristlased on oma kõhu orjad. Ja see on deemonlik
sõltuvus. Ma ei ütle, et pead vabanema deemonist, kuid kontrolli end. Ma meenutan sulle, et
sa ei saa vabaks, kui sa ei taha harjumusest loobuda. 7) Deemonid nõrgestavad ja haigestavad
inimesi. Pea iga haiguse vorm võib olla deemonlik, see ei pruugi olla, kuid võib olla deemoni
poolt põhjustatud. Liigesepõletik e. artriit on siin ere näide. Migreen on teine silmatorkav
näide. Kõik piinava iseloomuga on deemonlik, ma ütleksin. Piinav ja orjastav. Olgu, nüüd me
liigume suure küsimuseni. Las ma ütlen veel midagi haiguse kohta. Palvetan inimeste pärast
ja uurin, kas neil tervis paranes. Sageli, kui näen inimese pooliku jala pikemaks kasvavat, see
inimene hakkab tõmblema ja visklema ja käituma väga veidralt. Olen õppinud, et see on
halvatuse vaim inimeses. Olen näinud paljusid tervenemas halvatuse vaimust. See deemon
viskleb ja muundab. Ise võtan abi vastu kõigilt, kes aidata tahavad. Tänan Jumalat arstide ja
küropraktikute eest, ma pole arstide vastu, kuid parim arst on kes? Jeesus. Liigume praktiliste
küsimusteni: siin on sammud, mis viivad deemonitest vabanemiseni: 1) Tugevda oma usku
Jeesusesse. Piibli järgi Kristus on me usutunnistuse ülempreester. Meie tunnistus vabastab
Jeesuse teenistuse me elus. Kui me ei tunnista Jeesusele, ei või Ta olla meile preestriks. Kui
ütleme enda kohta seda, mida Jumala Sõna ütleb, siis vabastame Jeesuse teenistuse oma elus.
2) Alanda ennast. Jumal paneb vastu uhketele ja annab armu alandlikele. Ma pole kuskilt
Piiblist näinud, et Jumal meid alandaks. Alati tahab Jumal, et meie alanduksime. Alanda
ennast Jumala vägeva käe alla ja õigel ajal Ta ülendab sind. Alandlikkus on üks otsus.
Teenistuses pead sa võib-olla valima väärikuse ja vabanemise vahel. Ja kui su väärikus on
sulle tähtis, siis sa võib-olla ei saa vabaks. Minu nõuanne: võta vabanemine ja loobu
väärikusest. Kui oled saanud vabaks, tuleb ka väärikus tagasi. Näitan teile midagi väga ilusat
Piiblist. Oli üks inimene, Jumal andis talle sellise au, mida teistele pole antud. Au seisnes
selles, et olla esimene, kes annab tunnistust Kristusest. Kas tead, kes ta oli? Maarja
Magdaleena. Mida Piibel tema kohta ütleb? Loeme Markuse 16:9:“ Aga kui Jeesus nädala
esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli
seitse kurja vaimu välja ajanud,“ Ta polnud alaväärne seetõttu, et temast olid deemonid
väljunud. Ta on ülestõusnud Jeesuse kõige esimene tunnistaja. Jeesusel oli selline kaastunne
Maarja südame suhtes, et Ta ei läinud isegi Isa juurde enne Maarjale ilmumist. See on üks
imelisemaid näiteid Jeesuse kaastundest. Oli üks naine, kes oli murtud, kes niivõrd armastas
Jeesust, et Jeesus ei saanud Maalt lahkuda ilma talle ilmumata. Mis oli Maarja tunnistus?
Jeesus vabastas mind seitsmest deemonist! Ärge häbenege seda, kui vajate vabanemist.
Häbeneda tasuks seda, kui lased uhkusel vabanemist takistada. 3) Tunnista üles kõik oma
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patud. Ära otsi endas patte, kuid kui Püha Vaim näitab sulle pattu, mis on sinus aktiivne ja
millest sa pole loobunud, tunnista see üles. Jumal ei ole kunagi vaevanud meid vabastama
pattudest, mida me ei taha üles tunnistada. Kui tahad andestust, pead olema valmis seda
tunnistama. Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, andes meile patud andeks.
Kuid ainult siis, kui oma patud üles tunnistame. Sa ei tunnista pattu selleks, et Jumal saaks
sellest teada. Jumal teadis su pattudest enne, kui sa neid tunnistasid. Teed seda: tood midagi
pimedusest valguse kätte. Nagu ma mõistan, ei puhasta Jeesuse veri meid pimeduses. Pead
valguse kätte tulema koos kogu häbiga. Te ei pea pihtima mulle või pastorile, vaid Jumalale.
Sa ei ütle Jumalale midagi, mida Ta juba ei teaks. Ta teab kõike, kuid ikkagi armastab sind
väga. Tingimuseks on patu valguse kätte toomine. 4) Paranda meelt pattudest, tunnistamisest
ei piisa. Õpetussõnad:“ Kes üleastumised kinni katab, langeb õnnetusse!“ Kui patu katad, ei
lähe sul hästi. Kes üleastumised tunnistab ja need hülgab, leiab armu. Sa pead üles tunnistama
ja oma harjumuse hülgama. 5) Andesta kõikidele inimestele. See on hädavajalik. Kui sina ei
andesta, ei andesta Jumal sulle. See on ainus mõte, mille Jeesus meieisapalvele lisas. Kui sa
andestad, andestab Jumal. Kui sa ei andesta, ei andesta Tema. Sa pead otsustama. Andestus
pole emotsioon, vaid otsus. Avastasin põhjused, miks inimesed ei saa terveks: 1)
Andestamatus, 2) Suutmatus meelt parandada. Nii et sa pead seda tegema. Pead okultismist ja
ebausust jäigalt lahku lööma. Pead ära viskama okultistlikud esemed oma majast. Jumal ütles
Moosesele:“ Kui sa viid koju neetud asja, siis see needus laieneb sinu peale!“ Teie kodudes
on esemed, mis toovad kaasa needuse. Need esemed on seonduvad ebausu või okultismiga.
Saa neist lahti, puhasta oma kodu. Ma ütlen kogemusest, mu vanaisa oli Briti armee ohvitser,
kes elas läbi Hiina mässu. 20. sajandi algul toimus Hiinas natsionalistide ülestõus. Inglased
saatsid mu vanaisa juhtimisel sinna sõjaväelise ekspeditsiooni. Hiinlaste mäss suruti maha.
Ma ei ütle, et see oli õige, see juhtus. Mu vanaisa tõi Hiinast koju kalleid antiikesemeid. Aja
jooksul pärandati esemed emalt minule. Nende hulgas oli neli Hiina draakonit. Need olid
tõeliselt ilusad. Nad olid viie küünisega, mis tähistas keiserlikku looma. Lasin kujukesed
raamida ja panna elutuppa seinale. Sel ajal, kui kogesin oma elus suurt vabanemist, küsis
Jumal:“ Ütle, keda esindab lohe Piiblis?“ Ma ei pidanud olema teoloog, et vastata:“Kuradit.“
Jumal jätkas:“Kas sa arvad, et sul kui jutlustajal on sobiv riputada oma seinale midagi, mis
demonstreerib Kuradit?“ Sain mõttest aru ja neist asjadest lahti. Ütlen teile seda, et ma ei
muutnud midagi oma teenistuses, olin rändav piibliõpetaja, aga uuel aastal mu palk
kahekordistus. Ma räägin keeles, mida sa mõistad. Õnnistus poleks mu ellu tulnud, kui ma
poleks kujusid ära visanud. Saa lahti kõigest okultistlikust! Kõige ohtlikum okultismi vorm,
mida tean, on vabamüürlus. Kui keegi su sugulastest või sa ise oled vabamüürlusega seotud,
katkesta see otsekohe. Lõpeta see kohe, vii asjad majast minema, ära oma mingisugust
kontakti nendega. Jubedaimad deemonlikud sidumised, mida olen näinud, on seotud
vabamüürlusega. 1) Andesta kõigile inimestele, 2) Lõpeta suhe teiste usundite ja okultismiga!
Jumal hoiatas Moosest, et ta ei viiks neetud asju koju, et mitte ise saada neetuks. 3) Ole
vabastatud kõigist needustest. Liigume varsti selle punktini. Jeesus tehti ristil meie eest
needuseks, et vabaneksime needustest ja saaksime Aabrahami õnnistusse. Jumal õnnistas
Aabrahami kõigiti. Olen välja andnud ühe raamatu:“ Õnnistus või needus- sinu valik“. Ma
arvan, et raamatu pealkirjas on peidus suurim ja unikaalseim ilmutus, mis Jumal mulle on
andnud. Teised raamatud räägivad deemonite välja ajamisest. Süstemaatiliselt pole needustest
ja õnnistustest kirjutatud. Ameerikas ja Euroopas ei usuta needustesse. Nad peavad seda
ebausuks. Usu mind, kui lähed Aasiasse või Aafrikasse, näed, et needused on reaalsed. Nad
on siin reaalsed, aga peidetud kenadesse riietesse. Sa võid saada needusest vabaks. Miks? Sest
Jeesus sai meie eest ristil needuseks! See on ainus alus vabanemiseks. 4) Võta seisukoht koos
Jumalaga, tule Jumala poolele üle. Ütle:“ Jumal, olen su laps ja tahan sulle elada, teenida!
Vihkan kõike, mis tuleb Sinu ja minu vahele. Ma olen ja elan Sinu jaoks!“ 5) Aja välja kurjad
vaimud. See on tähtis ja ühe mu raamatu pealkiri on „Nad ajavad välja kurje vaime.“ Välja
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ajamine pole religioosne sõna. Mida see tähendab? Su sees on midagi, mida sa ei taha. Mida
sa teed? Sa ajad selle välja, hingad ja puhud selle välja, sa ulud, köhid ja karjud selle välja,
kuid sa ei jäta seda endasse. Nägin aastaid tagasi sellest teemast võimsat võrdpilti. Üks ema
tõi mulle oma 4-aastase poja. Ta palus eestpalvet. Ma küsisin põhjust. Allergiad. Küsisin,
millised allergiad? Toiduallergiad. Küsisin, millele poiss allergiline on? Ema vastas, et laps on
pea kõigele allergiline. Ütlesin:“ Kohtlen allergiat vaimuna, kas oled valmis?“ Panin ema loal
poisi istuma ja ütlesin:“ Ajan sinust paha haisuga deemoni välja, kes ei lase sul süüa.“ Ütlesin
talle:“ Jeesuse nimel tule välja!“ ja tahan, et sa puhuksid paha deemoni enda seest välja!“ Ta
puhus neli korda (kergelt). Ei midagi. Ma ei teadnud, mis oli juhtunud. Ütlesin:“ See on
parim, mida oskan,“ ja nad lahkusid. Kolm päeva hiljem tuli ema ja palus, et palvetaksin.
Küsisin põhjust. Ta ütles:“ Mul on allergiad.“ Palusin tal rääkida, mis ta pojaga juhtus. Ema:“
Ta tuli minuga koju, avas külmkapi ukse, võttis kõik toidud, mis talle maitsesid ja sõi need
ära! Ja tal polegi midagi viga!“ Näete, see on niivõrd lihtne. Religioossed inimesed ei saa seda
teha, aga sina tee seda! Sain ühelt naiselt kirja:“ Vend Prince, ära kunagi kahtle paluda
inimestel deemon välja puhuda. Mu mees oli teie koosolekul ja palus teie õpetuse järgi. Ta
puhus välja nelikorda, sellest ajast on ta teine mees!“ See on väga reaalne asi. See ei hõlju
pilvedes, vaid on siinsamas maa peal. Ma palun, et hetkeks mõtleksid selle üle, mida ma
rääkisin, ava oma mõte ja süda Jumalale ja küsi, kas sinus on midagi, millest sa peaksid
Jumala arvates lahti saama? Ütle:“ Ma tahan, et see läheks välja!“
Iisrael ja kogudus.
Alustame taas Jumala Sõnaga. Taanieli 2:20-22 ja 4:34-35. Viimastes salmides näeme, et
need on kuningas Nebukadnetsari sõnad. Ta oli paganast kuningas, ebajumalateenija ja
Jumala rahva tagakiusaja. Kuid Jumal kohtles teda oma võimu ja väega nii, et tema kaudu tuli
välja, kes on tõeline Jumal. Taaniel 2:20-22:“ Jumala nimi olgu kiidetud igavikust igavikku!
Sest tema päralt on tarkus ja vägi. Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja
tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Tema paljastab
sügavused ja saladused, tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus.“ Taaniel
4:31-32:“ Aga pärast selle aja möödumist, mina, Nebukadnetsar, tõstsin oma silmad taeva
poole ja mulle tuli mõistus tagasi; ja ma õnnistasin Kõigekõrgemat, kiitsin ja ülistasin teda,
kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve!
Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab, nagu tahab, niihästi taeva
väega kui maa elanikega, ega ole seda, kes võik lüüa tema käe peale ja öelda temale:“Mis sa
teed?“ Taanieli 4:34:“ Nüüd mina, Nebukadnetsar, kiidan ja ülistan ja austan taeva kuningat,
sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged! Tema võib alandada neid, kes käivad
kõrkuses!“ Tekst, mida Ruth’iga tsiteerisime, räägib aegadest ja hetkedest. Piibel räägib palju
aegadest. Minagi tahan rääkida teatud Jumala prohvetlikest aegadest. Lähme tagasi kuningas
Taaveti kuningriigi aega. Issaskari suguharu meeste kohta on öeldud, et nad mõistsid aegu ja
seda, mida olukord Iisraelilt nõudis. Kui me ei mõista Jumala poolt ilmutatud aegu, ei tea me
võibolla, mida millal teha. UT-s, kui Jeesus oli surnuist tõusnud ja minemas taevasse, küsisid
jüngrid:“ Issand, kas nüüd on see aeg, mil sa ehitad uuesti üles Iisraeli kuningriigi?“ Jeesus
ütles:“ Teile ei sünni teada aegu ega hetki, mida Isa omas meelevallas on seadnud,“ Jälle
näeme, et ajad ja hetked on Jumala meelevallas. Nüüd räägin ajast, millele viitavad Apostlite
teod 3:19. Peetrus räägib Jeruusalemma juutidele peale seda, kui Püha Vaim oli välja valatud.
Loeme Apostlite teod 3:19-21:“ Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks,
nii et Issandalt tuleksid kosumisajad;“ Pange tähele, et ka siin räägitakse ajast, kosumise või
ärkamise ajast. „..ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. Tema peab jääma taevasse
kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu
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kaudu maailma algusest peale.“ Pange jälle tähele sõnu „kuni selle ajani, kui uuendatakse
kõik“. Peetrus kirjeldab lihtsate sõnadega Jumala plaani lõpuaegade suhtes. See peaks meid
kõiki panema mõtlema selle peale, mis on tulemas. Kuid see kõik peab algama Jumala kojast.
Nii et Peetrus õhutab meelt parandama. Jumala poole pöörduma, et Jumal alustaks
sündmused, mis tooksid Messia tagasi. Ta õhutab kahetsema ja pöörduma, et patud pühitaks
ära, et Jumal saadaks ärkamisaja. Pattude kahetsus viib ärkamisele. See põhimõte kehtib alati
Jumala rahva seas. Kui oleme ärkamise ajal igatsuses, siis see tuleb patukahetsusest. Katse
leida Jumala ärkamist ilma patukahetsuseta on ressursi raiskamine. Peetrus jätkab, öeldes, et
ärkamise aja lähenedes läkitab Jumal Jeesuse, valitud Messia, kelle asukohaks oli kuni selle
ajani taevas, mil kõik tõstetakse oma õigele kohale. Peetrus kirjutab, et taevas peab olema
Tema asupaik, kuid mina ütlen, et Jeesust viivitatakse, kuni koidab aeg, mil kõik pannakse
oma kohale. Teiste sõnadega ei tule Jeesus tagasi enne, kui „kõik pannakse oma kohale“.
Jumala lõpuaegu puudutavat plaani võib lihtsustatult seletada inglise keele re-liiteliste sõnade
abil: repentance (meeleparandus), refreshing (värskendus), restoration (taastamine) ja return
(tagasitulek). Kelle tagasitulek? Messia. Nii juhtub Jumala plaani järgi aegade lõpus. Siin on
palju sellist, mille kohta me ei tea, kuid on asju, mida Jumal on ilmutanud. Kordan üle
sündmuste järjekorra: meeleparandus, värskendus, taastamine ja tagasitulek. Olen arvamusel,
et see Jumala plaan algas 1900-ndal aastatuhandel ja nüüd me oleme 2000-ndal aastatuhandel.
On öeldud, et Jumala käekella sekundiosutiks on juudid. Saame vaadata, mis kell on, selle
järgi, mis juutidega toimub. On levinud ka ütlus, et kell on 23:58 ehk 2 minutit enne südaööd.
Mu tänaseks teemaks on „ Kõikide asetamine nende kohtadele“. Kui Jumal hakkab asju nende
õigele kohale asetama, siis algab tegevus Jumala rahvast, kes on Tema maailma plaanide
keskpunktiks. Nii palju, kui mina mõistan Piiblit, on Jumalal maa peal kaks rahvast, kellega
Tal on eriline suhe. Kõigepealt ajaloolises mõttes Iisrael ja teiseks Jeesuse Kristuse kogudus.
Kahjuks aga hingevaenlane Saatan, see valetaja, on teinud kõik, et asju segamini ajada.
Suurim segadus kogudustes on Iisraeli ja koguduse identiteedis. Iisraeli saatust puudutav
segadus tuleneb teoloogiast- Jumal neid aidaku!- kuid mina pole teoloog, vaid piibliõpetaja.
Ma ei usu, et Jumala mõte oli Piiblist teha süsteem. Vaevalt, et süsteem kirjeldab adekvaatselt
Piibli tõde. Mina rahuldun sellega, mida Jumal on mulle ilmutanud ja jätan avaldamata asjad
Jumalale. 1700 aastat valitseva teoloogilise süsteemi kohaselt on Jumal Iisraelist loobunud.
Teoloogid väidavad, et Jumal on loobunud Oma lepingust ja sidemetest Iisraeliga ja et see
kõik on läinud üle Iisraelilt Kogudusele. Et kui mainitakse Iisraeli, mõeldakse hoopis
Kogudust. See on tekitanud suure segaduse. Nii kaua, kui inimesed nii mõtlevad, ei saa nad
kunagi õiget pilti Jumala plaanidest seoses lõpuaegadega. Ma olen lihtne ja olen ka öelnud, et
baastõde on oma olemuselt lihtne: Iisrael on Iisrael ja kogudus on kogudus. Oma raamatus
olen analüüsinud kõiki UT-i kohti, kus on sõnad „Iisrael“ ja „iisraellane“. Neid kohti on 79.
Üheski kohas pole Iisrael Vanast Testamendist erineva tähendusega. Minu meelest teooria,
mille kohaselt on Jumal Iisraelist loobunud, on Piibli õpetusele mittevastav ja teoloogide
väljamõeldis. Samas on ka koguduse kohta valitsemas ebaselgeid arusaamu, võibolla isegi
veel rohkem kui Iisraeli kohta. Paljude jaoks tähistab sõna „kirik“ kirikuhoonet, kivist,
puidust või muust materjalist kirikut. Kui inimesed mõistavad, et sõna „kirik“ tähendab ka
midagi muud, siis tähistab see erinevaid õpetuslikke tunde, millel on kõigil oma varjund ja
kes kõik nimetavad end kristlikeks. Paulus paneb tõe paika efeslaste kirja 1:22-23:“ ja ta
alistas ta jalge alla kõik ja pani ta kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema
täius, kes täidab kõik kõiges.“ Tõde on selles, et UT-i moodi kogudus on Kristuse ihuks. See
tähendab seda, et Ta on seatud koguduse Peaks. Kogudus on liidetud Temasse nii, et igaühel
selles kehas on oma osa ja kõik on omakorda üksteise jäsemed ehk liikmed. Selle
definitsiooni järgi ütleksin, et 90% kogudustest, mida nimetatakse koguduseks, pole Piibli
järgi kogudused. UT-i sõna „ekklesia“ tähistab käibekeeles kogudust, kuid tegelikult on see
inimeste moodustatud valitsusorgan. Heebreakeelne vaste sellele on „kaihaila“ ja seda ka
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kogudus on: Jumala valitsusorgan, mille peaks on Jeesus, kes valitseb rahvaid jumaliku
volitusega. Loetud Peetruse kirjades annab Jumal aja, mil „kõik asetatakse oma kohale“.
Defineerin „kõige oma kohale asetamise“ nii: asjade tagasi panemine nende õigesse kohta
nende õigel kujul. Kui miski on liikunud oma koha pealt, siis pannakse see õigesse kohta
tagasi. Usun, et kõige tähtsam ja kõige intiimsem osa „asjade õigele kohale asetamises“ on
Jumala jaoks tema rahval. Jumalal on kaks rahvast: Iisrael ja kogudus. „Kõige oma kohale
asetamine“ viitab ennekõike, kuid mitte ainult, Iisraelile ja kogudusele. See on aeg, mil Jumal
asetab need kaks rahvust oma kohale. Iisraeli jaoks on see peamiselt, kuid mitte pelgalt,
geograafiline ja poliitiline küsimus. Sest Jumalal on vaid üks paik Iisraeli jaoks- maa, mida
kutsutakse Iisraeliks. Iisraeli oma kohale asetamine eeldab juutide asetumist oma maale.
Jumal andis selle maa Aabrahamile ja tema järeltulijatele igavese lepinguga 4000 aastat
tagasi. Jumal pole muutnud ega annulleerinud Oma lepingut. Nüüdisajaloos on
tähelepanuväärseim see, et Jumal on täitmas Aabrahamiga sõlmitud lepingut. Inimesed on
võib-olla lepingu unustanud, jättes selle tähelepanuta, kuid Jumal on lepingule ustav. „Kõige
asetamine oma kohale“ tähendab Iisraeli suhtes seda, et juudid pannakse tagasi sinna, kuhu
nad kuuluvad. See on toimunud 1900-ndatel aastatel. Kui otsida sellele alguse kuupäeva, siis
1897. aastal peeti esimene sionistide maailmakonverents, kus Theodore Hertzel ütles, et
juudid peavad naasma kodumaale. Paljude maade valitsused pidasid nõu sel teemal, kuhu
juudid peaksid tagasi pöördudes minema. Pakuti isegi Ugandat, kuid juudid ei nõustunud
alternatiividega. Iisraeli asetamine tema õigele kohale ei puuduta ainult geograafilist maaala.
Hesekieli 36 ptk räägib Jumal üksikasjalikult sellest, et on tulemas aeg, mil juudid kogutakse
kokku ja puhastatakse, ning et Jumal võtab ära kivise südame ja annab neile elava südame.
Jumal annab neisse Püha Vaimu ja Ta ütleb:“ Te saate elada maal, mille ma olen teie isadele
andnud, te olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal.“ See on ettekuulutuse täitumine,
küsimus pole vaid selles, kus Iisrael geograafiliselt asub, ega poliitilistes õigustes, vaid
ennekõike selles, et Jumala ja Tema rahva suhted taastatakse. Mis iganes enne seda juhtub, on
samm sellesama taastamise suunas. Jumala lõplikuks eesmärgiks on teha Iisraelist jälle Oma
rahvas ja ühendada rahvas Oma igavese lepinguga. Niimoodi asetab Jumal Iisraeli jälle oma
kohale. Vähemalt 1800 aastat on juudid, erandeid arvestamata, eemal tõotatud maast, kuid see
on siiski nende maa. Hesekieli 36. ptk nimetab Jumal maad „teie oma maaks“, kas nad siis
elasid seal või mitte. Kuna Jumal on andnud selle maa neile, püsib see nende omandusena,
ükskõik kas nad omandasid selle või mitte. See oli lühike kirjeldus Iisraeli taastamisest oma
kohale. Nüüd rakendan samu põhimõtteid kogudusele. Nüüd ütlen midagi, mis võib teid
ehmatada: kogudus on olnud väljas Kristuse vaimsest pärandist sama kaua, kui Iisrael
tõotatud maast. Iisraeli ja koguduse taastamine näib olevat paralleelne. Ka niimoodi võib
öelda: Iisrael asetatakse oma kohta, oma pärandisse ja koguduse vaimne pärand taastatakse.
Kergem on näha välist või loomulikku taastamist. Vaimse taastamise mõistmiseks peab
omama vaimset eristamisvõimet. Minu arvates on koguduse asetamine Kristuse vaimsesse
pärandisse läinud samu astmeid pidi, kui Iisraeli taastamine. Sellest vaatenurgast on ajalool
tähtsus ja 1900-ndatel toimunud areng läheb kokku Jumala igavese plaaniga. Kui valida
koguduse taastamise aega, siis ma vaid oletan, võib see juhtuda ainult Püha Vaimu
üleloomuliku ligiolu abil. Selle taastamise käivitab Püha Vaim. Kui oletada täpset kuupäeva,
võik see olla 1. Jaanuar 1900. Sel ajal ühe Kansase osariigi piiblikooli üliõpilane (naine) palus
kooli juhtkonda, et need paluksid, et ta saaks Püha Vaimu, nõnda nagu apostlite tegudes
sündis. Piiblikooli juhid ei uskunud sellesse, kuid naise meeleheaks nad palvetasid ja ta sai
täis Püha Vaimu, rääkides keeltes. See oli läbimurre. 1904. aastal toimus Azuza tänava
vaimne ärkamine Los Angelesis. Selle koguduse sündmused olid Iisraeli sündmustega
paralleelsed. Me uurime Iisraeli ja koguduse samaaegset taastamist. Psalm 102 autoril oli
prohvetlik vaimne nägemisvõime, mis puudutab just sedasama aega. Psalmi alguses on autor
lootusetu, ta tunneb end täiesti hüljatuna, elu pole elamist väärt ja väga halb on olla. Siis ta
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teeb midagi, mida võib soovitada masenduses olijatele: ta lõpetab endasse vaatamise ja vaatab
Jumala peale. Kui ta seda teeb, muutub psalmi meeleolu totaalselt. (salm 13):“ Aga sina,
Issand, istud aujärjel igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlve. Küll sa tõused ja halastad
Siioni peale,“ Siion tähistab Jeruusalemma ja juute. On õiglane anda Siionile ka teine vaimne
tähendus: tõeline kogudus, mitte lihtsalt mingi kogudus, vaid tõeline kogudus. Heebrealastele
12. ptk öeldakse, et taevases Jeruusalemmas ehk Siionis on taevane kogudus. Sellele järgneb
aeg, mul Jumal annab armu oma lepingurahvale. Psalm 102:14 jätkab:“ sest aeg on käes
Siionile armu anda,“ See on prohvetlik sõna, mis ma usun, et viitab meie ajale. Sõna
„määratud aeg“ või „õige aeg“, heebrea keeles „moev“ kasutatakse kõikide suurte juutide
pühadega seoses. Nagu Paasapüha, shavuot, Yom Kippur jne. Mõistan seda nii, et Jumalal on
prohvetlik kalender, kus on seatud päev, mil Jumal tegeleb kõigepealt või esimesena Oma
rahva taastamisega. Jesaja 62 ptk räägib palvevalvuritest, kes on asetatud Jeruusalemma
müürile palvetama linna eest ööd ja päevad läbi. Kaua aega tagasi, tegelikult on piinlik, kui
kaua aega tagasi oli aasta 1946. Tolleaegne heebrea ülikooli sekretär andis mulle heebrea
keele eretunde. Peagi õppisin, et sekretär on heebrea keeles „maskir“, mis tähistab inimest,
kes peab meeles. Sekretär on siis meenutaja, kes hoolitseb ülemuse kalendri eest ja meenutab
olulisi sündmusi. Selline on sekretäri töö. Jumal ütleb Jesaja 62 ptk:“ Sinu müüride peale,
Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski
vaikida...enne kui ta on rajanud Jeruusalemma..“ Teen väljakutse kõigile, kes on kutsutud
eestpalvetajaks. Tea, et su ülesandeks on meenutada ülemusele, mis on tema kalendris kirjas.
Meenuta Psalmi 102:14:“ Aeg on käes temale armu anda,“ Salmis on kaks sõna: soosing ja
arm. Rõhutan, et Jumala soosingut või armu ei saa ära teenida. Võid ükskõik mida ära teenida,
kuid mitte armu ja soosingut. Me pole midagi ära teeninud sellest, mida Jumal oma rahvale
teeb. See, mida Uues Testamendis tõlgitakse sõnaga „arm“, järgneb Jumala soosingule. Me
räägime Jumala armust. Me pole teeninud ega suuda Jumala armu ära teenida. Jumal on ise
otsustanud armu anda. Eduka vaimse elu võtmeks on mõista, mida Jumal kavatseb teha ja siis
teha seda koos Temaga. Ära püüa Jumala plaane muuta, sest Ta ei muuda oma plaane. Ainus
plaan, mis töötab, on Jumala plaan. Sa võid püüda oma plaane läbi suruda, kuid see ei lähe
läbi. Hiljuti kõnelesime mu naise Ruth’iga ühes huvitavas koguduses- Londoni Kensingtoni
koguduses. Seal on ebatavaliselt suur liikmete arv- 5000 inimest, mis on Ühendkuningriikide
jaoks suur number. Haruldane on fakt, et 57% liikmetest on aafriklased. Londoni kesklinnas
liigub kõiksugu rahvuseid: rohkem on musta ja pruuni jumega kui „valgenägudest“ inimesi.
Jutlustasime koguduses ja seal oli suurepärane, tundus, nagu oleksime taas Aafrikas. Inimesed
olid innukad, nad rõõmutsesid ja hõiskasid, mitte ei mossitanud ja jõllitanud nagu tavalised
inglased teevad. Keset kõike tuli Ruth mu juurde ja ütles, et tal on sõna Jumalalt. Palusin tal
küsida pastorilt luba jagada saadud sõnumit. Pastor andis loa. Ruth astus lavale ja rääkis
võimsaid ja vägevaid sõnu. Ma polnud kunagi teda kuulnud nii võimsalt rääkivat. Jumal
rääkis tema kaudu järgmist:“ Olen otsustanud külastada Londonit.“ Elasin 7 aastat Londonis,
see oli raskemaid linnu jutlustamiseks, kuid nüüd oli Jumal otsustanud seda linna külastada.
Tahan jagada seda teiega. Kui Jumal külastab Londonit, mõjutab see tervet maailma, kuna
külastus puudutab kõiki rahvusi. Kasutan seda lugu, selgitamaks, kui oluline on mõista
Jumala plaane ja koos Temaga neid plaane rakendada. Jeesus on koguduse pea, pea ülesanne
on tegevust alustada. Kogudus toimib vastavalt oma pea ehk juhi otsustele. Kui inimesed
püüavad midagi oma nägemuse järgi teha, miski ei toimi. Vaid see, mida Jeesus alustab,
püsib. Palvetame jätkuvalt Ruth’iga, et võiksime olla osa sellest, mida Jumal on plaaninud
teha ja mitte oma plaanidest. Aastatepikkune kogemus näitab, et see toimib. Psalmid 102:15:“
Sinu sulastele meeldivad tema kivid ja nad haletsevad tema põrmu.“ See on jumalasulaste
tunnus, armastus Jeruusalemma kivide vastu. Selline jumalasulane, kes ei armasta
Jeruusalemma kive, on ilma Jumala teenri märgita. Külastasin Jeruusalemma esimest korda
1942. aastal, kui maa oli Inglismaa valduses. Kaks asja torkas silma: kivid ja tolm (põrm).
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Tänapäeva Jeruusalemm erineb suuresti 1942.a. linnast. Jumala rahva märgiks on see, et nad
armastavad Jeruusalemma kive ja tema tuhka. Kui see mõte kanda üle kogudusele, siis
ütleksin, et koguduses on piisavalt kive ja tuhka. Ärme siiski ole kriitilised, vaid usume
sellesse, et Jumala soosing on koguduse kividel-tuhal. Ta ei jäta asja unarusse, kuid kerge on
olla kriitiline. Kui sain päästetud ja Püha Vaimuga täidetud, olin anglikaanikiriku liige. Peagi
märkasin anglikaanikiriku puudusi, mida polnud raske leida. Olin kriitiline. Hiljem taipasin, et
kriitika ja negatiivne suhtumine ei paranda midagi. Jumal on andnud mulle armastuse oma
kodukoguduse suhtes. Jeruusalemmas olles saime Ruth’iga ootamatult anglikaanliku Kristuse
Koguduse liikmeks. Meile meeldib seal. Lepin väikese liturgiaga, peaasi, et koguduses on
vabadus. Nelipühilastel on ka liturgia, kuid kirja panemata. Kui liturgia peab olema, siis on
see parim kirjapanduna. Salm 16:“ Paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa
kuningad sinu au.“ Miks taastab Jumal oma rahva selle endisele kohale? Oma nime au pärast.
Ta esitab kõikidele maailma riikidele väljakutse, et Jumal on Jumal ja Piibel on Jumala Sõna
ja et Jumala sõlmitud lepingud on igavesed. Järgmine salm on väga kaunis, salm 17:“ Kui
Issand on üles ehitanud Siioni, ilmub ta oma auhiilguses.“ Mis on selle märgiks, et Jumal
ilmub oma aus? See, et Ta ehitab uuesti Siioni. See on ta minutiseieriks, mis näitab, kui
lähedal oleme keskööle. Salm 18:“ Ta on kaldunud nende palve poole, kes on tehtud
puupaljaks, ega ole põlanud nende palvet.“ Jeruusalemmas on alles Nutumüür, Jumala templi
läänemüür. See on juutide kõige püham paik, kuhu nad pääsevad. Seal kirjutavad sajad juudid
oma palvesoove paberikestele, mis asetatakse müüriprakku. Olin ühel tuulisel päeval
Nutumüüri ääres. Tuul keerutas pabereid minema, kuid mitmed jäid müüriprakku. Mõtlesin
küüniliselt, et nüüd jäävad mitmed palved vastamata. Tundsin, kuidas Jumal ütles minu
vaimus:“ Tuleb päev, mil paljude palvetele vastatakse hetkega.“ Hoian nendest sõnadest
kinni. Tuleb päev, mil Jumal ilmub oma aus. Salm 19:“ Pandagu see kirja tulevase põlve
rahva jaoks; siis rahvas, kes luuakse, kiidab Issandat,“ Psalmist on veendunud, et ta tekst ei
viita tema ajaarvamisele, vaid sellele Jumala ajale, kui Ta ehitab taaskord üles Siioni. Usun, et
me elame selles ajas. Tekst on kirjutatud meile, kui dramaatiline ja alandlikuks tegev. Pane
tähele, et tulev põlvkond, kes pole veel loodud, ülistab Jumalat. Kirikuajaloo ja kogemuse
põhjal teen selle järelduse: Jumala rahvas on aastasadu olnud nii saamatu Jumalat ülistama, et
Jumal loob endale rahva, kes spetsiaalselt Teda ülistab. See oli kirjeldus ajast, mis asjad
asetatakse oma õigele kohale. Iisrael pöördub tagasi oma maale ja kogudus astub oma
vaimsesse pärandisse. Kui võrdleme tänaseid kogudusi Apostlite tegude kogudustega, siis
peaaegu eranditult pole neil midagi ühist. Apostlite teod on meie pärand, kuid sadade
aastatega on paljud kogudused läinud Jeesuse Kristuse pärandist kaugele. Hea uudis on, et
Jumal ei taasta vaid Iisraeli oma kohale, vaid ka Oma kogudust. Me ei vääri taastamist
rohkem, kui seda väärib Iisraeli rahvas. See on Jumala arm, heldus ja eriline soosing juutide ja
mittejuutide suhtes ühtmoodi. Olen rõõmus, et saan vastu võtta Jumala tasuta armu seda välja
teenimata. Olen täheldanud, et paljud usklikud arvavad, et nad peavad Jumala armu välja
teenima, kuid selle tulemusena ei koge nad seda iial. Jumala armu ei saa ära teenida. See on
tasuta. Jumala arm on inimestest sõltumatu, vägev ja tasuta. Seda ei saa ära teenida.
Tänapäeva usuvooludes on inimesed, kes muutkui nõuavad midagi. Siin oleks mul palju
öelda, kuid ütlen vaid üht, mida ei saa nõuda: Jumala armastust. Ma ei vääri iialgi seda. Seda
saab vaid uskuda ja vastu võtta. Üks minu ja Ruth’i tsiteeritavatest kirjakohtadest on 1 Joh
4:16:“ Oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on
armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.“ Kas olete uskunud ja
teadnud, et Jumala armastus on igaühe jaoks? Jumala armastuse saab vaid usu kaudu. Jumal
ütles Iisraelile Jeremija 31. ptk:“ Olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb
mu osadus sinuga.“ Jumala armastus on väsimatu, uurimatu ja mõõtmatu. Sa pead lihtsalt
seda uskuma. Kurat teeb kõik selleks, et sa ei usuks Jumala armastusse. Lähme Joeli
raamatusse. Lähme Joeli 1. peatükki. Joel on lõpuaja prohvet, sest Püha Vaimu välja
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valamisel tõusis Peetrus üles ja tsiteeris keda? Joeli. Ja ta ütles:“ Ja pärast seda ma valan oma
Vaimu kõige liha peale.“ Joel on tähtis lõpuaja prohvet. Joeli raamatu kolmeks teemaks on
hävitus, taastamine ja kohus. Sõnumi neljandas osas on kaks olulist puud. Need on taimed,
kuid ühtlasi tüübid, mis esindavad midagi. Üks on viigipuu ja teine viinapuu. Paljud Piibli
kommentaatorid peavad viigipuud juutide sünonüümiks. „Kui viigipuu pungad pakatavad,
teate, et suvi on lähedal.“ Viinapuud kasutas Jeesus, viidates oma rahvale. „Mina olen
viinapuu ja teie oksad.“ Kui lubate, kasutan Joeli raamatu võrdlust kahes pildis. Iisraeli
viigipuu ja Koguduse viinapuu. Prohvet alustab oma raamatu pea täieliku laastatuse
kirjeldusega. Joel 1:6-7:“ Sest mu maa kallale on tulnud vägev ja arvutu rahvas: ta hambad on
lõvi hambad ja tal on emalõvi lõualuud. Ta on rüüstanud mu viinapuu tühjaks ja murdnud mu
viigipuu katki; ta on koorinud selle paljaks, nii et see on valge ja raagus.“ Ma pole bioloog,
kuid mulle öeldi, et viigipuu saab oma vee kätte just puukoore kaudu. Nii et kui koor
eemaldada, jääb puu oma eluallikast ilma. Viigipuu on eluallikast eemaldatud ja viinapuu on
paljaks kistud. Salm 8:“ Nuta nagu neitsi, kel kotiriie üll, oma peigmehe pärast!“ See on
kommentaar, kuid me kuuleme inimesi rääkimas Jesaja 7:9, kus räägitakse neitsist, kes toob
poja ilmale. Heebrea keeles pole Jesaja rmt kasutatud tavalist sõna „neitsi“, vaid sõna „alma“.
Tavaväljend neitsile on „ bedullah“. Joel ütleb:“ bedullah, leina oma noorpõlve meest.“ Kui
Jesaja oleks kasutanud sõna „bedullah“, oleksid kriitikud öelnud:“ Ahah, tal on abikaasa!“
Jumal on oma kriitikutest targem. Tuleme tagasi. „Nuta nagu neitsi, kel kotiriie üll, oma
peigmehe pärast! Roa-ja joogiohver on kadunud Issanda kojast, preestrid, Issanda teenrid,
leinavad. Põllud on laastatud, muld leinab, sest vili on rüüstatud, vein ikaldunud, õli
lõppenud.“ Jumalal on kolm põhilist toorainet oma rahvale, millega neid varustada: vili,
värske vein ja õli. Ja siin on kõik ära lõigatud. Sümboolselt tähistab vili jõuallikat, vein
tähistab rõõmu ja õli Püha Vaimu võidmist. Kõik kolm on ära lõigatud. Loeme salmist 12:“
Viinapuud on äpardunud ja viigipuud närbunud, granaatõunapuu, samuti palm ja õunapuukõik puud on kuivanud; tõesti, rõõm on häbiga lahkunud inimlaste juurest.“ Kui loeme Luuka
21 ptk, andis Jeesus tähendamissõna ajastu lõppemise ja selle märkide kohta. Luuka 21:29:“
Ta rääkis neile võrdumi:“ Vaadake viigipuud ja kõiki puid:“, kui viigipuu on Iisrael, siis kes
on „kõik puud“? Kõik teised rahvused. Loeme salmist 30:“kui nad juba pakatavad, siis seda
nähes tunnete, et suvi on lähedal.“ Meie kliimas pole erilist kevadet, kuid siiski õitsevad puud
ja me märkame, et suvi on lähenemas. See printsiip kehtib Iisraeli, UK ja Põhja-Ameerika
kohta. „Ka teie, kui näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal!“ Ütlen
inimestele, et kui nad tahavad teada, millal suvi tuleb, peaksid nad õue minema, mitte aga
ülikooli. Sa ei pea minema sünagoogi või kirikusse, kust võid saada valeinfot, kuid loodus
annab sulle õige vastuse. Samamoodi, kui tahad teada, mis ajajärgus me hetkel elame, ära
mine teoloogi jutule, ta võib olla teoloogist uskmatu. Ära küsitle juudi rabi, ka tema võib olla
uskmatu. Pöördu Jeesuse antud tõendite poole, milleks olid viigipuu ja kõik teised puud. Üks
põnev tendents, mille tunnistajaks olen ise olnud, et väljend „koloniseerima“ on muutunud
meie ajastul „räpaseks“. See algas II maailmasõja lõpul, mil rahvus rahvuse järel nõudsid
koloniaalalade võõrvõimu alt vabastamist. Esimene rahvus, kes seda tegi, oli viigipuu-Iisrael.
Aastal 1948. Nüüd on paljud riigid, eriti Aafrikas, jäljendanud Iisraeli tegevusmustrit. Nad
ütlevad:“ Teie olite edukad, näidake, kuidas te seda tegite.“ Jeesuse antud tähendamissõna on
tänapäeval äärmiselt aktuaalne. Jeesus ütles ka „kõik teised puud“ ehk kõik teised rahvused.
Kui kokku võtta viimast 60 aastat iseloomustavad tunnused, on üheks tunnuseks lugematul
hulgal uute rahvuste tekkimine. Ainuüksi Aafrikas on II maailmasõjajärgselt loodud umbes 50
uut riiki. Elasin Ida-Aafrikas ajal, mil iseseisvus kinnitas seal kanda. Võtmesõnaks Suahilis,
kus elasin, oli „uhuru“- vabadus, iseseisvus. Uganda, Tansaania ja Keenia ütlesid:“ Oleme
eraldi rahvus, meil on oma keel, kultuur ja kombestik. Me ei taha olla võõrvõimu all.“ See oli
asja tuumaks, levides edasi Aasiasse ja 1990-ndate lõpul tõstes pead endistes Nõukogude
Liidu maades. Rahvus rahvuse järel tõstab pead. Ida-Euroopa maade tugevaimaks liikumiseks
291

1990-ndatel aastatel oli iseseisvuslik liikumine. Natsionalism, täpselt nagu Jeesus ütles. Kui
maailmas sellised liikumised kokku lugeda, oleksid need vähemalt 100 riigis juhtivaks
poliitiliseks jõuks. Jeesus õpetas meid viigipuud ja kõiki puid vaatama, kui need näitavad suve
märke, teame, et Jumala riik on lähedal. Liigume edasi taastamise pildi juurde. Joel 2:21-22:“
Ära karda, maa! Hõiska ja rõõmusta, sest Issand teeb suuri asju! Ärge kartke, välja loomad,
kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud kannavad vilja, viigi-ja viinapuud kannavad
külluslikult!“ Märkate, et nende kahe puu neljandas taastamise faasis, viigi-ja viinapuu
taastamise faasis, kasutades minu pakutud sümboleid, Iisrael ja kogudus, taastamine puudutab
mõlemaid samaaegselt. „Ja teie, Siioni lapsed, hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas,
sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma
nagu ennegi!“ Vihm toob viljakuse. Piiblis on vihm Püha Vaimu märgiks. Jumal ütleb, et
Püha Vaim toob uue elu ja taastamise. „Siis saavad rehealused täis nisu ning tõrred voolavad
üle veinist ja õlist.“ Märkame taas kolme põhilist elementi: vili, vein ja õli taastatakse. Usun,
et elame just sel ajal, mil taastamine saab toimuma. Kui vaadata hetkeks kogudust, siis on
alanud Püha Vaimu võimas liikumine, nähtamatu üleloomulik liikumine, mis alustas
taastamise protsessi. Jumala järjekord nendes asjades on, ma kordan taas üle: meeleparandus,
värskendus, taastamine ja tagasitulek. Võtame ühe näite: 1960-ndatel elas USA kogudus läbi
tohutu värskenduse. Paljud said sel ajal päästetud. Usule tuli ka palju juute. See oli minu
mäletamist mööda esimene kord, mis Püha Vaim liikus samaaegselt juutide ja paganate
keskel. See oli aeg, mil viigipuu kandis nähtavat vaimset vilja. Karismaatilise liikumise üks
probleeme on see, et see pole enam liikumine, kuna see ei liigu. Olen olnud liikumises alates
1963. aastast. Probleem on selles, et oleme mõistnud Jumala plaani valesti, sest värskendus on
vaid samm, mis viib taastamisele lähemale. Paljud karismaatikud ütlevad:“ Kui imeline on
olla rõõmus, plaksutada käsi ja laulda uusi laule. Super tunne! See on kõik.“ Ei ole kõik.
Värskendus antakse taastamise pärast. Inimesed, kes rõõmustavad värskendusest, kuid ei
kasva koos koguduse taastamisega Kristuse Koguduseks, ei mõista Jumala eesmärke suures
plaanis. Taastamine on suur töö. See nõuab tööd, ohverdamist. Palvet ja usku. Toon näite
Vanast Testamendist, 3 Moosese 25:8, kus puhutakse sarve rõõmuaasta puhul:“ Loe enesele
seitse aastanädalat, seitse korda seitse aastat: nõnda saab sulle seitsme aastanädala aega 49
aastat. Siis lase seitsmenda kuu kümnendal päeval kõlada sarvehäält: lepituspäeval kõlagu
sarv kogu maal! Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile
elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks
pöördub oma suguvõsa juurde. Niisugusel juubeliaastal peab igaüks saama oma pärisosale!“
Usun, et seda Jumal tahabki teha: aega, mil kõik saavad kaotatu tagasi ja igaüks pöördub
suguvõsa juurde tagasi. Kui erinev oleks Ameerika ajalugu 50 aastat, kui oleks rõõmuaasta.
Kaotatud maa on su oma, oled seal või mitte. See, mida Jumal tahab Iisraelile ja kogudusele
teha, on see: tuua meid tagasi meie „kaotatud aladele“. Usun, et rõõmuaasta pasunat on
vaimses mõttes juba puhutud. Prohvet Obadja raamat, mis on nii lühike, et seal pole isegi
peatükke, räägib ilmekalt samast teemast. Loeme salmist 17:“ Aga pääsemine on Siioni mäel,
see on püha, ja Jaakobi sugu pärib oma endised pärandid.“ Näeme, et Jaakobi suguharu maa
on Jaakobi suguharu maa, kas ta siis võttis maa või mitte, kuid Jumal tahab tagastada maa
Jaakobi suguharule. Meil on vaja kahte asja, see kehtib ka koguduse kohta: vabanemist ja
pühadust. Ilma nendeta pole taastamine täiuslik või oma täiuses. Nii Iisraeli kui koguduse
hävitas tohutu putukaparv. Vaadake prohvet Joeli. Mõlema mehe puhul oli hävituse ajendiks
ebausk ja sõnakuulmatus. Nad avasid tee sissetungivale võõrale armeele. Täpselt samad hädad
puudutavad ka kogudust. Kogudus libises ebausku ja polnud Jumalale sõnakuulelik. kogudus
oli lihalik ja harjutas end kõiksugu pattu tegema. Niimoodi kaotas kogudus oma pärandi.
Selleks, et kogudus saaks oma õigesse positsiooni taastatud, on Obadja sõnul vaja vabanemist
ja pühadust. Iisraeli ründasid rohutirtsud, kogudust aga deemonid. Meeldib see inimestele või
mitte, kui tahame, et kõik taastatakse õigele kohale, peame vabanema deemonitest. Esmalt
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vabanemine deemonitest, siis taastatakse pühadus ja lõpuks pääsemine igaühe kaotatud
aladele. Usun, et koguduses on hetkel tähtsaim rõhutada pühadust, mis on sisuliselt vajunud
unustusse. Pühaduse levik koguduses rajab teed deemonitest vabanemisele. Deemonid
rüvetavad ehk „määrivad“ ja piinavad inimesi, tõkestades Jumala Vaimu jõe voolamist. Tee
kaotatud maale kulgeb läbi vabanemise ja pühaduse. Olen 30 aastat aktiivselt deemoneid välja
ajanud. Olen kohanud tohutut vastuseisu. Võibolla on see juba ununenud, kuid oli aeg, mil
mind ja Don Bashmanit tembeldati hereetikutest usklikeks meie koguduses, kuna ajasime
kristlastest deemoneid välja. On valgustav jälgida koguduse ja Iisraeli samaaegset taastamist.
Mida sügavamale kaevuda, seda paremini võime mõista oma hetkepositsiooni. Võrdleme
lühidalt Iisraelis ja koguduses toimuvat. Nii Iisraeli kui koguduse hävitus tulenes sellest, et ei
oldud Jumalale sõnakuulelikud ja Tema sõna ignoreeriti. Iisraeli puhul oli hävituse tööriistaks
rohutirtsude armee ja koguduse hävitajateks olid deemonid. Järgmisena vaatame, miks Jumal
lubab ja üldse laseb taastamisel tulla. Selgeim vastus on Hesekieli 36 ptk, mille juurde tuleme
hiljem. Hesekieli 36. ptk lubab Jumal tuua Iisraeli tagasi nende maale, kogudes juudid
kõikidest maadest kokku ja tuues nad pühale maale. Siis ütleb Jumal prohveti läbi salmides
22-23:“ Seepärast ütle Iisraeli soole:“ Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma ei tee seda teie pärast,
Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pärast, mida te olete teotanud paganate seas, kuhu olete
tulnud. Ma pühitsen oma suurt nime, mida paganate seas on teotatud, mida teie nende keskel
olete teotanud. Ja paganad saavad tunda, et mina olen Issand, ütleb Issand Jumal, kui ma
nende silme ees osutan oma pühadust teie juures. Võtan teid ära paganate seast ja kogun
kõigist maadest, tuues teid teie maale.“ Mis on Jumala motiiviks? Taastada Oma nime au.
Ärge arvake, et oleme kuidagi selle ise ära teeninud, mida Jumal saab tegema. Tema ees pole
me midagi ära teeninud. Jumal, kellel on võim üle kõikide valitsuste, on otsustanud Oma nime
au taastada. See väljendub Jumala tegude kaudu meis. Meis, Tema kahes rahvas (Iisraelis ja
Koguduses) on näha Jumala ustavust, pühadust, tarkust ja Tema väge kõigile rahvastele. See
on tohutu sündmus. Kas te ikka suhtute sellesse piisava tõsidusega? Asjade taastamine ei
toimu mugava elu või inimeste esile tõstmise eesmärgil. Selline asi on Jumala silmis kohutav.
Iga kord, kui inimesed tõstavad end üles, võttes koha, mis tegelikult kuulub Jeesusele, võtab
Jumal oma kaitse ära. Rõhutan, et asjade õigele kohale asetamine demonstreerib selgelt
Jumala meelevalda ja Tema jumalikku sekkumist. Defineerin meelevalda nii: Jumal teeb seda,
mida Ta tahab, siis, kui Ta tahab ja nii, kuidas Ta tahab. Ta ei küsi kelleltki millekski luba. Ta
ei küsi, millal miski kogudustele sobib ega ka piiskoppide või ÜRO luba. Ta ütleb vaid:“ Ma
teen seda.“ Ta ei oota kellegi nõusolekut. Ta ütleb Hesekieli 36:24-30, 7 salmi. Lugesin
heebreakeelsest Piiblist, et Jumal ütleb:“ Mina teen, võtan ja annan“ -7. peatükis 18 korda.
Jumalal pole muid ajendeid, kui Tema tahe. Me peaksime Temasse sel viisil suhtuma ja
kummardama Tema kõikvõimsuse ees. Seal Jeruusalemma koguduses, millele varem viitasin,
on kaunis viis Jumala ülistamiseks. Vanadel kirikutel on eeliseid, kuna seal on kõrge katus ja
kivist seinad. Seal kõlab ülistus taevalikult, kui see toimub vaimus. Ükskord lauldi seal
armastatud uut ülistuslaulu, mille refrään puudutas mind ja on minuga siiani:“ Olen siin üleni
Sinu kasutuses, vaid Sind, Issand, tahan teenida.“ Nii tunnen end ka praegu. Issand, ma ei
esita ettepanekuid või tingimusi. Olen su kasutada. Karismaatilisse kirikusse on sisse lipsanud
täiesti vale arusaam ülistusest, justkui oleks see meelelahutus. Ülistus ja meelelahutus on
üksteisest kaugel. Minu arust pole meelelahutus mõeldud Jumala rahva jaoks. Vana Lepingu
aegses Iisraelis kiideti ja ülistati Jumalat tihti ja mängiti palju pilli. Võib-olla on see
põhjuseks, miks juudid on muusikaliselt erakordselt andekad. Küsimus polnud
meelelahutuses. Kõik osalesid ülistuses ja kohapeal polnud „publikut“. Osad ütlevad:“ Käin
koguduses ülistuse pärast.“ See on nagu pühapäevahommikune paaritunnine programm, kuid
sellel pole ülistusega midagi pistmist. Ülistuses pühendutakse täielikult oma olemusega
kõikvõimsale Jumalale ja seda väljendatakse ülistuse kaudu. Ülistus pole paaritunnine
pühapäevahommikune sooritus, vaid see on eluviis. Kui sa ei ülista Jumalat oma elutoas, on
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sinu ülistus kirikus silmakirjalik. Kreeka keeles tähistab sõna „silmakirjalik“ näitlejat.
Silmakirjalikkus on näitlemine ja koguduses on mitmeid professionaalseid näitlejaid, kes
näitlevad, kui tuju tuleb. Jumal ei taha midagi sellist. Mulle meenus midagi, mida ma ei
kavatsenud rääkida. 1 Kor 6. ptk. räägib Paulus konkreetseid sõnu. Olete ehk märganud, et
Piibel on väga konkreetne raamat. Labidas on labidas, mitte muu põllutööriist. Paulus ütleb:“
Kas te ei tea, et see, kes ühtib hooraga, on temaga üks ihu? Kuid see, kes ühineb Issandaga, on
üks vaim temaga.“ Karm võrdlus, kuid Paulus kasutas seda põhjusega. Võid olla füüsilises
kontaktis naise või mehega, kuid vaimne liit tähendab olla Jumala Vaimuga üks. Mitte üks
hing või üks keha, sest hing ja ihu ei või olla Jumalaga üks. Kuid võime olla üks vaim
Temaga. Ülistus on vaimus üheks saamine Jumalaga. Minu arvates on see kõrgeim tase, kuhu
inimene võib jõuda. Palvetage oma ülistusjuhtide eest, kuna nemad on nr üks märklauaks
Kuradi mustas nimekirjas. Ülistusjuhil on nägemus Jumala armust, mis juhib
koguduseliikmed Jumala ligiollu. Seepärast kurat vihkab neid, kuid mina armastan neid.
Enamasti on nii, et ma armastan seda, mida Saatan vihkab ja vihkan seda, mida Saatan
armastab. Jätkame Hesekieli 36. peatükiga. Kui Jumal on 18 korda öelnud „Mina annan, Ma
teen“, läheb tekst edasi salmis 37:“ Nõnda ütleb Issand Jumal: Veel seda ma teen, veel seda
palub Iisrael minult.“ Jumal võtab initsiatiivi ja tegutseb, kuigi me seda ei vääri. Kuid teatud
punktis tahab Ta näha meie reaktsiooni. Jumal ütleb:“ Olen näidanud, kuidas ja mida paluda,
ja ma ka ootan, et te paluksite.“ Palve, millel on konkreetne tagajärg, on Jumala antud palve.
Jällegi tuleb esmane initsiatiiv Jumalalt. Kui see algab Temast, siis see kannab vilja. Paulus
räägib Rooma kirja 8. peatükis:“ Me ju ei tea, kuidas peaksime paluma, et paluda õigesti.“
Meil on kaks piirangut: me ei tea, mida paluda ja kui teamegi, mida, ei tea me, kuidas paluda.
Kuid Paulus ütleb, et Vaim tuleb meile appi. Vastus sellele, kuidas paluda, on paluda Püha
Vaim meile appi. Mu esimene naine Lydia oli palvenaine. Ta ei põlvitanud tihti, kuid ta
palvetas lakkamata. Ta palvetas mähkmeid pestes ja suppi keetes. Kui temalt küsiti:“ Kuidas
sa palvetad?“, vastas ta:“ Teisiti, kui mõni teine inimene. Avan suu ja lasen Jumalal selle
täita.“ Teisisõnu, ma ei mõtle palveid valmis, mul pole valmis palvegraafikut. Lasen Pühal
Vaimul tulla ja minu kaudu paluda. Ülemlaulus on Kristuse Pruudi ehk koguduse kirjeldus,
kus öeldakse:“ Ma magasin, kuid mu süda oli ärkvel.“ Tõeline eespalvetaja palvetab ka
magades. Ütlen nii oma esimese kui ka praeguse naise kohta, et kui budistidel on palveveski
ja nad panevad selle tööle, siis minu palveveskiks on mu abikaasa. Kui mina jutlustan, tema
palvetab. Tegelikult palvetan ma samal ajal koos temaga, kuid jutlustades ei saa ma kogu aeg
kaasa palvetada. Julgustan teid eestpalvetajad, kui sa oled eestpalvetaja, alistu Pühale
Vaimule. Õpi olema tundlik ja Teda kuulama. Lase Vaimul paluda seda, mida Isa tahab
kuulda. Eestpalve saladus on kuulata, mida Jumal tahab palveks anda ja siis öelda see tagasi
Jumalale. Veel paar asja Iisraeli ja koguduse samaaegsest taastamisest. Hesekieli 37. peatükis
võrreldakse uut Iisraeli hajali olevate luude kokku kasvamisega. Teate ju nägemust kuivanud
luude orust. Seal on kolm järjestikust staadiumi. Kõigepealt kuivanud luud. Hesekiel
prohveteeris, luud hakkasid suure kolina saatel liikuma. Luud liitusid terviklikeks, kasvasid
liha ja kõõlused peale. Kuid need olid ikkagi elutud. Siis õhutas Jumal Hesekieli veelkord
prohveteerima. Heebrea keeles „ruach“, tähendab „vaimu“. „Tule vaim, taeva neljast tuulest,
mine nendesse tapetutesse!“ Ja ma kuulutasin, nagu Issand mind käskis; ja neisse tuli vaim ja
nad said elavaks ning tõusid jalgadele- päratu suur vägi.“ Nii lõpetab Jumal oma töö, kuid Ta
peab kõigepealt luud omavahel ühendama, enne kui nendest tuleb inimhulk. Ta peab neisse
puhuma Püha Vaimu üleloomuliku ligiolu ja väe. Te ei pea tingimata minu mõtteid mõtlema,
kuid Hesekiel sai nägemuse kuivadest luudest, mis asetsesid avatud lagendikul. Jumal ütles:“
Ma tõstan teid haudadest välja ja toon teid Iisraelimaale!“ Vabandage, kuid on mitmeid
usklikke juute, kes on tõusnud oma haudadest, kuid on ikka veel surnuaias. Mis on surnuaed?
Diasporaa. Juut on täielikult elus alles siis, kui ta on oma maal. Usun, et Jumal andis mulle
need sõnad. Ma pole juut, vaid muulane väljastpoolt. Olen elanud Iisraelis, elu pole seal
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lihtne. Kui tahaksin kerget elu, ei valiks ma Jeruusalemma. Kuid see on paik, mis pole vaikne,
linn, kust Jumal alustab oma tegevust. Uue Iisraeli sündi võrreldakse Hesekieli 37. ptk. kahe
jagatud riigi- Iisraeli ja Juuda ühinemisega. Hesekiel võtab kaks puust saua ja kirjutab sinna
juuda- ja efraimlaste nimed. Ja ta asetab sauad üksteise kohale nii, et need saavad üheks. See
on uue Iisraeli sünd, selle taastamine, mil kaks jagatud rahvust ühinevad. Rõhutan
kogudusele, et Jeesus polnud mitmenaisepidaja. Ta tuleb ühele Pruudile järgi ja see pruut pole
ei katolik ega protestantlik kirik. Pruut ja peigmees on need, kes on piiranguta oma elu
Issanda Jeesuse alluvusse andnud. Võib-olla näeme kirikutundide pitserit, kuid kardan, et see
jääbki vaid pitseriks. Pitser või tempel on midagi muud, kui keegi, kes on võtnud Jeesuse
Kristuse oma elu Issandaks. Viimane mõte teemast: taastamisprotsessi hind. Uue Iisraeli või
koguduse sünd on sarnaselt valus. See tähendab üksindust, ränka tööd ja vastuseisu. Mõelge
neile, kes tulid Iisraeli üles ehitama. Nende vastu tuli sõda, malaaria ja vihkamine. Mitmed
hukkusid kohe, see on millegi uue sündimise hind.
Naised koguduses.
Meie teemaks on „Naine koguduses“. Olen reisinud maailma erinevates paikades, kohtudes
tuhandete inimestega eri taustadest ja kultuuridest, kuid tundub, et eriti lääneriikides on naised
kibestunud ja meeste peale vihased. Naised tunnevad, et neid on petetud, maha surutud ja
väärkoheldud. Aastasadade vältel on kahtlemata mitmeid naisi alla surutud. Selles pole
kahtluski. Naistel on aga hea teada, et nad pole ainukesed, keda on alla surutud. Kahjuks on
inimkond pattulangemisest alates kogenud mahasurumist ja ebaõiglust. Tugevad on surunud
nõrku, rikkad vaeseid ja haritud harimatuid. On ka erandeid. Kui koged naisena, et sind või
naissugu on väärkoheldud, on sul arvatavasti õigus. Pidagem siiski meeles, et see on vaid üks
täpp pildi mustas sektoris. Põhjuseks on inimese pattulangemine. Keegi ütles tabavalt:“ Me
elame allakäinud maailmas ja kõikide probleemide tegelikuks tuumaks on see, et oleme ära
langenud Jumala armust.“ Armu asemel oleme langenud pattu. Sõdime oma tegudega Jumala
vastu. Meil on ka pilt sellest, kuidas asjad peaksid olema. Kord korra järel me frustreerume,
kui asjad ei lähe nii, nagu peaksid minema. Tuletage meelde, et see tuleneb sellest, et elame
langenud maailmas. Maailmas on palju rohkem patuseid kui õigeid inimesi. Enamike eludes
on rohkem kurbi kui õnnelikke päevi. Nii paljud asjad lähevad kogu aeg untsu. Kui koged, et
sind on koheldud julmalt, tea, et sa pole ainuke. Vabandan, kui olen kedagi pahandanud, kuid
ma pole mingi naistevihkaja. Oma õpetamises püüdlen objektiivsuse poole. Kas mul see
õnnestub, seda otsustate teie. Enne kui läheme sügavamalt teemasse, on oluline vaadata
prohvetlikku tausta. 2 Peetruse 1:19 ütleb Peetrus:“ Ja nii on meil midagi kindlamat
prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas,
kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.“ Need sõnad on kõigile
kristlastele. Meil on prohvetlik sõna ja me teeme targasti, kui hoiame tähelepanu sellel, nagu
lambil, mis särab pimedas. Kui me ei suuna tähelepanu prohvetlikule sõnale, oleme pimedas
ilma lambita. Vähemalt kolmandik Piiblist on prohvetlik. Kui prohveteid ei panda tähele ja
kui neist ei tehta välja, läheb kolmandik Jumala Sõnast kaduma. Kuidas peaks inimene edukas
olema? Kui te ei kasuta ära valgust, mis teile on antud prohvetliku sõna kaudu, ekslete
pimeduses ja sellel on kaks tulemust: sa ei tea, kuhu oled minemas ja teiseks ei mõista sa, mis
su ümber toimub. Ainult need, kel on prohvetliku sõna valgus, teavad täpselt, kuhu nad on
teel ja võivad mõista hämmastavaid asju, mis me ümber toimuvad. Vaatame konkreetseid
prohveteeringuid, mis seostuvad meie tänase teemaga. 2 Tessalooniklastele 2:3. Salm räägib
antikristuse tulekust. Paulus hoiatab, et antikristus ei tule enne, kui on juhtunud midagi muud.
Kui „miski muu“ pole enne juhtunud, siis teame, et antikristus ei saa veel tulla. 2
Tessalooniklastele 2:3 ütleb antikristuse kohta:“ Ärgu ükski teid mingil kombel petku! See ei
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juhtu enne, kui on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene, hukatuse poeg.“
„Seadusetus inimkujul“ on antikristuse üks nimedest. Paulus hoiatab arvamast, et antikristus
tuleb enne, kui on toimunud usust taganemine ehk „äralangemine“. Uuemates piiblitõlgetes
kasutatakse sõnu „mäss“ ja „jumalasalgamine“. Enne antikristuse tulekut toimub ulatuslik
usust taganemine. Parim tõlge on „apostasia“, kreeka keeles „usust loobumine“. Mujal UT-s
on „apostasia“ vaid Apostlite teod 21:21, mil juudid süüdistavad Pauluse õpetust Moosese
seadusest loobumisel. Seal kasutatav sõna tähendab „selja keeramist, mässu ja sõnakuumatust
Jumala ilmutatud tõe kohta.“ Antikristus ei tule Pauluse sõnul enne, kui see juhtub. Tegelikult
avab koguduse usust loobumine tee antikristusele. Jumal on asjad nii seadnud, et koguduse,
kes on Tema maapealseks valitsusorganiks, ülesanne on hoida maailma seadusetus oma
kontrolli all. Kui koguduse haare osutub nõrgaks ja kogudus loobub usust, ei takista enam
miski seadusetusel pääseda võimule. Seepärast tundub, et seadusetus kogub üha enam jõudu,
kuna kogudus on usust loobumas. Kogudus on hüljanud Jumala selgelt ilmutatud Sõna ja see
on edasi arenenud jumalavastaseks mässuks. Selle kohta leidub dramaatilisi ajaloonäiteid. Kui
kogudus langeb ära Jumalast, pääseb seadusetus võimule. Toon ühe näite. 1800-aastatel
arendasid saksa teoloogid „uue teoloogia“. See pole Eedeni aiast vanem, kuid nad nimetasid
selle Eedeni aiaks. „Uues teoloogias“ ei pea Vana Testamenti tõsiselt võtma, see on tükkidest
kokku pandud müüdi-, ajaloo- ja luulekogu, mitte enam selge Jumala Sõna. See tekitas
Euroopas laine, mis imbus ülejäänud maailma. Kui saksa kirik loobus usust, avas see tee
kurjuse ja seadusetuse tulvale, mille all siiani kannatame. Teine asi juhtus 1910. aastal, mil
Saksamaa kirikujuhid avaldasid akti, milles keelati ära nelipühiliikumine, põhjendusega, et
see on Kuradist. Tänu Jumalale, et Saksa kirikupead mõni aasta tagasi avalikult andeks
palusid, kuid teoloogide usust taganemine ja kirikupeade Pühast Vaimust loobumine avas tee
ulatuslikule seadusetuse tulvaveele. Toon välja nende sündmuste kaks produkti: Karl Marx ja
Adolf Hitler. Nende kahe sakslase tõus on otsene tulemus Saksa kiriku usukaotusele. Ja
Paulus ütleb, et toimub usust taganemine ja äralangemine, Jumala tõe teadlik hülgamine.
Tänapäeval nimetatakse usust loobumist humanismiks. Humanismi naiselik külg väljendub
feminismis. See põhineb Aadama ja Eeva kiusatusel, kui kurat ütles:“ Te saate Jumala
sarnaseks, tundes nii head kui halba.“ Madu ahvatles me esivanemaid võtma endale Jumala
mandaadi- teada, mis on hea ja mis on halb. Just see on humanism. See võtab Jumalalt
volitused kehtestada absoluutsed moraali-, õigsuse- ja tõenormid. Selle asemel ütleb
inimene:“ Me kehtestame oma normid.“ Meie otsustame, mis on hea, mis paha, mis tõde, mis
vale. Mu arvates on üheks võimsamaiks Saatana jõuks humanism. Oma leidlikkuses ei paista
humanism nii hull, kui ta tegelikult on. Feminism on naisversioon humanismist. Võib-olla
küsid:“ Miks ei leiuta Saatan inimesele uut ahvatlust?“ kohe ütlen, miks- vana nõks töötab
alati. Põlvkond põlvkonna järel on tal õnnestunud petta inimesi võtma endale vastutuse, mis
kuulub vaid Jumalale. Iseloomujoon, mida ta seejuures alati ära kasutab, on UHKUS. Ütlen
kõigile, et uhkus on kõige ohtlikum joon meie eludes. Koguduse usust taganemise ja
seadusetuse tulemusena on seadusetus või patt tunginud inimkonda. Jeesus ennustas seda
meile ette. Matteuse 24:12 annab Jeesus vihjeid selle kohta, mis saab ajastu lõpul toimuma.
Ta räägib kristlaste tagakiusust: paljud kristlased loobuvad, valeprohveteid tõuseb ja salmis
12 Ta ütleb:“ Ja kui ülekohus kasvab, jaheneb paljude armastus.“ Kreeka sõna „armastus“ on
siin „agape“, tähistades kristlikku armastust. Jeesus hoiatab, et maailmas moodustub selline
ülekohtu atmosfäär, et isegi kristlaste armastus tuhmub ja hävib. Sellist ülekohut on näha juba
täna. Kas keegi teist on lugenud päevasõna raamatust „Iga päev koos Jeesusega“, mille
autoriks on Selwyn Hughes. Autor on pärit Walesist. Oleme Ruth’iga aastaid seda raamatut
lugenud. Tänase päeva kirjakoht on Roomlastele 12:2:“Ja ärge muganduge praeguse ajaga,
vaid muutuge meele uuendamise teel,..“ Tema kommentaar sobib kokku sellega, mis ma
ütlesin. „Kristlik kirik on alati olnud ohus, kui maailm sellele ajupesu teeb, kuid nüüd on oht
varasemast suurem. Maailmalikustumise (humanismi) oksad on sirutunud niivõrd laiali, et
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endalegi märkamata mõtleme me elu põhiasjadest samamoodi, nagu maailm. Pean silmas
asju, mis on meile olulised. J.B.Phillips tõlgib päevasõna järgmiselt:“Ära lase maailmal sind
sellekujuliseks pigistada, vaid Jumalal enda meelt seestpidiselt vormida.““ See on tõsine
hoiatus. Kuhu iganes ma lähen, eriti lääneriikides, näen, kuidas kogudust surutakse maailma
mõttemalli sisse. Kui me mõtleme valesti, siis ka elame valesti. Me kõik teame, et Piibel on
tõlgitud ka kaasaaegsesse keelde. See on normaalne, ma pole üldse selle vastu, kuid ütlesin
Ruth’ile (abikaasa):“ Kas kaasaaegset tõlget saab lugeda ilma kaasaaegselt mõtlemata?“ Saab,
kuid selleks on vaja tugevat eristamisvõimet. Osad uued tõlked muganduvad selle ajastu
mõttemallidega. Selline universaalne mäss toob aga Jumala kardetuima kohtu, mida üldse
annab ette kujutada. Täpsemalt öeldes pole me võimelised kohtu karmust ette kujutamagi. Kui
paljud teist usuvad, et Jumal mõistab maailma üle kohut? Kas usute? Paljud tegutsevad nii,
nagu kohus oleks tähtsusetu ja seda ei tulekski kunagi. Jesaja 24:4-6 kirjeldab maailma
ähvardavat kohust. Salm 1 on imeline lugemine:“ Vaata, Issand laastab maa ja rüüstab selle,
paiskab segi selle pinna ja pillutab elanikud.“ See oli algussalm. Loeme salmid 4,5 ja 6. „Maa
leinab, laostub, ilmamaa närbub, laostub, maa rahva ülikud rammestuvad. Maa on rüvetunud
oma elanike all, sest need on üle astunud Seadusest, muutnud seadlusi, murdnud igavese
lepingu. Seepärast neelab needus maa, elanikud peavad kandma oma süüd; seepärast kahaneb
maa elanike hulk ja vähe inimesi jääb järele.“ Arvan, et täpselt see ka juhtub. Miks? Mis
paneb Jumala maailma üle sel kohutaval viisil kohut mõistma? Vastus jaguneb kolmeks. Salm
5:“ Maa on rüvetunud maa elanike all, sest need on üle astunud Seadusest, muutnud seadlusi,
murdnud igavese lepingu.“ Maailma süüdistatakse kolmes asjas: oleme rikkunud seadust ehk
kümmet käsku, oleme selle vastu eksinud, muutes seadusi. see tähendab seadust, mis
puudutab igapäevast ja eriti pere- ja koduelu. Kolmandaks oleme murdnud igavese lepingu,
mis on Jeesuse Kristuse kaudu sõlmitud. Usun, et enamik inimestest, kes end kristlasteks
peavad, on selle lepingu rikkunud. Oleme lepingumurdja rahvas. Enamus suurematest
piiblitundide juhtidest on avalikult salanud Jeesuse sünni Neitsi Maarjast, Jeesuse keha
surnuist üles tõusmise ja nad on valmis ka aktsepteerima homoseksuaalide abielu. Oleme
tõesti rikkunud igavese lepingu. See on ka kohtu põhjuseks, millest Jesaja kirjutab. Tagasi
jutluse teemasse- Jumala elu puudutavatesse seadustesse. On kaks inimestevahelist baassuhet,
millele rajaneb kõik muu: abikaasadevahelised ja vanemate ning lastevahelised suhted. Need
on Jumala kõige olulisemad seadused: meeste-naiste ja vanemate-laste suhted. Nende suhete
ebapüsivustest tuleneb sõnakuulmatust ja kurjust. Kes iganes on siin valdkonnas süüdi, peab
sellest Jumalale aru andma. Meenutage, et abikaasadevahelised ning vanemate ja
lastevahelised suhted on väga tähtsaks ja tõsiseks teemaks. Meie heaolu sõltub sellest, kas me
leiame Jumala tahte oma elus. Tänapäeval räägitakse kultuurist. Kultuur on muutunud. Kuid
kui Jeesus rääkis nendest suhetest, viitas Ta Jumala loomisaegsele eesmärgile ja plaanile.
Matteuse 19:3-5:“ Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid kiusates:“ Kas tohib oma naist
minema ajada mis tahes põhjusel?“ Tema aga vastas:“ Kas te ei ole lugenud, et loomise algul
tegi Looja inimese meheks ja naiseks?“ Ja Ta jätkas:“ Seepärast jätab mees oma isa ja ema
ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks.“ Jeesus küsis:“ Kas te pole lugenud, et
alguses oli...?“ Te võib-olla ei tea seda, heebrea keeles tähendab 1. Moosese raamat just sõna
„alguses“. Jeesus viitas teadlikult 1. Moosese raamatu maailmaloomisele, öeldes:“ Siin on
alguspunkt ja selle olemus.“ Ka Paulus, kui ta räägib peresuhetest ja eriti abikaasade suhetest,
rajaneb oma mõtetes igavesele jumalasuhtele. 1 Korintose 11:3:“ Aga ma tahan, et te teaksite:
Kristus on iga mehe pea, mees on naise pea, ja Jumal on Kristuse pea.“ Paulus läks oma
selgituses veel kaugemale tagasi kui Jeesus. Paulus tõstis esile igavest jumalasuhet, alustades
Jumal-Isast, Kristuse-Poja kaudu mehesse ja naisesse. Neid lülisid ei suuda muuta ükski
kultuur. Suhetekett on igavene ja muutumatu. On naeruväärne väita, et muutus tuleb
kultuurist. Inimesed ütlevad:“ See on kultuurisidemete küsimus.“ Tõde on selles, et kui
analüüsida maailma kultuure, siis need rajanevad deemonlikele ja okultistlikele juurtele.
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Kuidas me saame kohanduda deemonliku mudeliga, kui me elame Jeesuses Kristuses? Tahan
elada selle mudeli järgi, mis on olnud alates algusest. Me peame sealt alustama, kui tahame, et
me elu vundament oleks mõistlik, püsiv ja tugev. Võtan ette mehe ja naise loomise 1.
Moosese 1:26-27:“ Ja Jumal ütles: Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad
valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi
roomajate üle, kes maa peal roomavad!“ See on lugu inimese algupärasest loomisest- mehe ja
naise loomisest. Neid loodi reeglite järgi elama. Me ei tea palju nende suhtest, kuid algselt
pidid mees ja naine oma funktsioonilt valitsema Jumala loodud maailma. Siis räägitakse, miks
Jumal lõi naise. Mehena tean, et naine on müsteerium. Enamus mehi tundub nõustuvat
minuga. Naise loomine on üks Piibli kaunemaid müsteeriume. 1. Moosese 2:18:“ Ja Issand
Jumal ütles:“ Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.“
„Kes teda täiendaks „ oleks täpne tõlge. See oli esimene kord loomises, mil miski polnud hea.
Sinnamaani oli kõik olnud hea. Kuid Aadam ilma kaaslaseta polnud hea. Mees vajas enda
kõrvale kaaslast, kes teda täiendaks. Kuidas lõi Jumal talle kaaslase? „Siis Issand Jumal laskis
tulla raske une inimese peale ja see jäi magama; ta võttis ühe ta küljeluudest, sulgedes aseme
taas lihaga. Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest võttis, naiseks ja tõi tema Aadama
juurde.“ Kuidas Jumal seda tegi? Pole aimugi. Teame, et nii juhtus, kuna näeme tulemust.
Naine on täielik müsteerium. Tean, et puutun kokku millegi sellisega, millest ma täielikult aru
ei saa. Milline on naise roll? Nüüd läheneme asja tuumale. Mida naine loodi tegema? Ühe
sõnaga: aitama. See on võti, mis aitab meil mõista naise olemuslikku tähendust. Naise
loomuomane ülesanne on aidata. Tänapäeva mõtlemises seostub see mitmete eelarvamustega.
Siin see ongi:“ Meid, naisi, liigitatakse allapoole! Meie oleme vaid abilised!“ Räägin midagi
julgustavat sel teemal. Johannese 16:7 nimetab Jeesus Püha Vaimu aitajaks (eesti keeles
„Lohutaja“). Te naised olete saanud sama nimetuse kui Püha Vaim. arvate, et Püha Vaim on
Lohutaja/Aitaja rolli tõttu kuidagi Isast ja Pojast madalam? Kas Jeesus tunneb alaväärsust Isa
suhtes, kuna Ta on Poeg? Jumal ütles Jeesuse kohta, kui Ta maa peal oli:“ Vaata, minu
sulane, kellest mul on hea meel.“ Kas te arvate, et Jeesus tunneb end vähem väärtuslikuna,
kuna Ta on Isa sulane? Me oleme asja täiesti valesti mõistnud ja see on viinud paljude
probleemideni. Mõtleme, et on alandav olla teenija. See pole nii. Jeesus on Isa teenija ja Püha
Vaim on Isa ja Poja teenija. Oluline on leida oma ülesanne ja täita see. Ära vaidle Jumalaga.
Ta lõi sind meheks või naiseks, valgeks või mustaks või mõnda muud värvi. Oled selline, nii
et tee oma parim. Ära punni ega vaidle vastu. „Maailmalikustumine“ on pattulangemise
tagajärg. Me ei tea, milline elu oleks, kui inimene poleks pattu langenud. Kuid me elame
langenud maailmas. On suurepärane, et Kristus vabastas meid needusest, mis tuli meie peale
Moosese seaduse rikkumise tõttu. Tahan teile lugeda ühe lemmikkirjakoha ette. Galaatia
3:13:“ Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest..“
Kristus on lunastanud meid Seaduse needusest ehk sellest, et oleme rikkunud Moosese
seadust. Kui tahad teada, millised on needused, loe 5. Moosese 28. ptk. 54 viimast salmi. Seal
on nimekiri mitmetest needustest, mis tulenevad Seaduse rikkumisest. Tänu Jumalale, et
Jeesus sai ristil needuseks, et meid vabastataks kõigist neist needustest. Kuid me pole vabad
needusest, mis on pattulangemise tulemus. Vaatame, milline on pattulangemise needus. 1.
Moosese 3:16 Jumal ütles:“ Naisele ta ütles:“ Sinule saadan väga palju valu, kui sa lapseootel
oled: sa pead valuga lapsi ilmale tooma!“ Tean, et on teooriad valutust sünnitusest. Enamus
emasid teavad, et teooriad on teooriad, kuna Jumal ütles, et sünnitus on valus niikaua, kuni
eemaldatakse needus. seda pole veel eemaldatud. Siis ütles Jumal Aadamale:“ Olgu maa sinu
pärast neetud! Vaevaga pead sellest sööma kogu eluaja! Ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid,
põllutaimed olgu sulle toiduks!“ Niikaua, kui kasvab kibuvitsu ja ohakaid, püsib needus. Nii
on Jumal otsustanud loomisest peale teha. Me ei tea, milline oli mehe-naise suhe enne
pattulangemist, me vist ei saagi seda teada. Kuid teame, milline oli see suhe peale
pattulangemist. 1. Moosese 3:16. Loen uuesti:“ Sinule ma saadan väga palju valu, kui sa
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lapseootel oled: sa pead valuga lapsi ilmale tooma! Sa himustad küll oma meest, aga tema
valitseb su üle.“ Rääkisin sellest, et sünnitus on valus. Siis öeldakse:“ Sa himustad küll oma
meest..“ Usun, et see, mida iga naine igatseb ja alati ei saa, on pigem soov saada lapsi, kui
seksuaalne iha. Selle iha võib muundada homoseksuaalseks, kuid siiamaani pole keegi
leiutanud viisi, kuidas võiks naine saada lapsi, ilma, et mees oleks asjaga seotud. Niisiis
eeldab naise soov saada lapsi seda, et naine sõltub mehest. Ma ei usu, et see kunagi muutub.
Siis ütleb Jumal midagi sellist, mis mõndasid vihastab:“aga tema (mees) valitseb su üle.“
Selgitan seda oma napi heebreakeele oskusega. Sõna „valitsema“ pole päris see, mis
heebreakeelses Piiblis on. Olla kellegi valitsuse all tähendab olla kellegi alluvuses ja
teenistuses. Vähemalt mõndade arvates. Heebreakeelne sõna on mitmekülgne ega tähenda
kellegi alluvuses olemist. Heebreakeelsest sõnast, mida on tõlgitud „valitsema“, on ka
tuletatud sõna valitsus. Kaasaaegses heebrea keeles on peaminister „valitsuse pea“. Ehk
„valitsema“ on suures osas seotud juhi positsiooniga. Võime tõlkida seda salmi:“ Mees on su
juht, valitseja, pealik ja kaitsja.“ Sellel sõnal on palju muid varjundeid kui see, mis tõlkest
esialgu kostub. Minu arvates vajavad naised kaitsjaid. Need naised, kes pole sellega nõus,
vajavad eriti kaitset. Mul on selline pilt neist asjadest selle põhjal, mida olen kogenud inimese
elu tohutust haprusest. Tahan kõikvõimalikku kaitset. Tahan kaitsta oma naist kogu jõust, ka
siis, kui ma ei käitu alati nii hästi, kui võiksin, ma püüan. Me kõik vajame kaitset. Mina ka.
Piiblis tähendab kaitse autoriteedile allumist. Mina olen mees autoriteedi all. Kui olen siin
Fort Lauderdale’is, olen selle koguduse vanemate autoriteedi all. Jeruusalemmas oleme oma
kirikupea autoriteedi alluvuses. USA-s anname ikka veel aru kirikuvalitsusele. Oleme
vastutavad ka rahvusvahelise nõukogu ees. Nii allun ma mitmele autoriteedile. Olen tänulik
selle eest. Ma ei pane seda pahaks. See ei tee minust alaväärset, vaid annab turvalisuse tunnet.
Ma värisen, kui näen kristlasi Jumala autoriteedile vastu hakkamas. Kallid õed-vennad, selline
vastuhakk juhib hukkumisele. See on baaspilt meha-naise suhtest. Kui Piibel toob mõne tähtsa
asja esile, on põhitõed tavaliselt kirjas teksti alguses. Nii ka selles teemas. „Mees valitseb
sind, olles juht ja pea.“ Järgmisena tõlgendustekst. See, mida olen siiani öelnud, on selge
Piibli tõde. Nüüd pakun teile mõned oma tõlgendused mõnest Piibli teemast. Olen uurinud,
mõtisklenud ja palvetanud sel teemal palju. Need on siis mu tõlgendused. Võite olla eri meelt
ja pääseda ikkagi taevasse. Võtan ette ühe mehe-naise erinevuse, kuigi neid on palju. Räägin
teemast, mida nimetan valitsemiseks ja valitsusõiguseks. Kasutan sõna „valitsema“, kuna see
on selge tähendusega. Jumala Sõnas ja kõiges muus, suunan oma jutu Jumala Sõna
puudutama: valitsemise autoriteet eeldab laia arusaama Jumala lunastuse plaanist ja selle
põhipunktidest. Huvitav, et Jakoobuse 3:1 tsiteeritakse karismaatilises koguduses harva, kuid
see on siiski Piiblis. Jakoobuse 3:1:“ Ärgu püüdku paljud teie seast, mu vennad, saada
õpetajaiks! Te teate ju, et meie osaks on teistest karmim kohtuotsus.“ Paljud tahavad saada
õpetajateks, kuid selle salmi on nad ära unustanud. Miks meid ei julgustata õpetajateks
hakkama? Sest vastutus on suur ja sa vastutad Jumalale selle eest, mida õpetad. Nüüd küsite:“
Vend Prince, kas sa pole õpetaja?“ Olen. Teate, miks? Sest Jumal spetsiifiliselt kutsus mind
õpetajaks. Kaua aega tagasi, kui mõned teist polnud sündinudki, 1944.a. Haifa lähedal
Iisraelis rääkis Jumal mulle:“ Olen kutsunud sind õpetama paljudele Piiblit tões, usus ja
armastuses Jeesuses Kristuses!“ Kui oleksin mõistnud, kui paljudele see „paljudele“ tähendas,
poleks ma suutnud tööd alustadagi, kuna sel ajal polnud kommunikatsioon nii kaugele
arenenud, kui nüüd. Ma ei taha uhkustada, kuid õpetan miljoneid inimesi iga päev eri
meediakanalite abil: raamatute, raadio, TV, videode ja isikliku teenimise kaudu. Olen õpetaja.
Kas olen halb või hea õpetaja, seda otsustab Jumal. Tean, et vastutan Jumala ees. Ära planeeri
õpetajaks saamist, kui Jumal pole sind õpetajaks kutsunud. Usun, et meeste ja naiste
mõtteviisis on erinevusi. Sellepärast on mõned sobivad õpetama ja mõned mitte. Mehed on
üldistamises ja naised detailide kasutamises osavad. Ma ei suudaks kõigi detailidega tegeleda,
millega mu naine iga päev tegeleb. Oleksin varemetes, kuid mu naine saab hakkama. Ta on
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võrratu naine, olen märganud, et naised on detailides head. Ma ei väida, et see on ainuke asi,
milles naised head on. Naised vahetavad beebi mähkmeid, soojendavad pudelipiima ja teevad
muid asju korraga. Mina ei suudaks seda. Minust saaks inimvare, kui prooviksin seda teha.
Minu teada pole naised kirjutanud oopereid ega sümfooniaid või arendanud matemaatilisi või
filosoofilisi süsteeme. Ajaloos pole teada selliseid seiku kuna naised pole neil aladel andekad
olnud. Kui tükkidest peab terviku koostama, ei tööta naise mõtlemine nii. Kui naine astub
tuppa ja näeb, et midagi pole õigel kohal, märkab ta seda 10 korda enne kui mees. Naine on
loodud tegelema detailidega. Vajame mõlemaid. Mina vajan naist ja naine mind. Küsimus
pole võistluses või selles, kes on ülem ja kes alam. Tõde on selles, et oleme erinevad. Miks
erinevad? Sest Jumal lõi meid erinevateks ja see ei muutu. Võime olla selle vastu ja vaielda,
kuid see ei muutu. Jumalal on viimane sõna. Jumalal on alati õigus. Ta ei tee kunagi vigu.
Järgmisena räägin tülitekitavast probleemist: kuulutustööst, mis on naistele kas avatud või
suletud. Kas abielus olevatele või vallalistele naistele. Kirikutes on küsimus: kas naisi peaks
määrama kirikuõpetajateks? Küsimus on ebamäärane. Vastan nii: Naisi määratakse
õpetajateks mida tegema? Ma ei pea kiriku ordineerimistalitusi tähtsaks. Jeesus ütles:“ Mina
olen valinud ja kutsunud teid. Olete minu omad.“ See on kõige olulisem. Ma ei ole
ordineerimiste vastu, kuid see on teisejärguline võrreldes sellega, kui Jumal võtab ja kasutab.
Kui minult küsitakse, kas naisi peaks õpetajaks ordineerima, vastan neile:“ Mida tegema?“
Neid ja neid asju, kuid selliseid mitte. Kordan üle 4 Uues Testamendis mainitud ametit,
selgitades, millised neist on naistele avatud ja millised mitte, meenutades, et naised pole
võimelised valitsema. Inglismaal on piibliõpetaja David Pawson, võib-olla teate teda. Me pole
lähedased, kuid siiski sõbrad. Pawson kirjutas raamatu „Juhtimine kuulub meestele.“ Minu
meelest on see nii. Ta pole teatud ringkondades populaarne, kuid minu arvates ta räägib tõtt.
Mis puutub valitsemisse, siis minu arvates pole see enamasti naistele avatud. Vaatame
Roomlastele 12:6-8. Siin on nimekiri erinevatest ametitest:“ Aga meil on meile antud armu
järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu
mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, toimigu ta
õpetajaametis; hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira
südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik.“
Paulus mainib need seitse ametit. Minu arvates 5 neist sobivad naistele: prohveteerimine,
teenimine, julgustamine, andmine ja vaeste aitamine. Viimased kaks pole tavaliselt naiste töö
või amet ehk õpetamine ja juhtimine. Kui räägin õpetamisest, pean silmas koguduse juhtimist
ja valitsemist. Kui need terminid pole selged, pole asi selge. 1 Korintose 11:5 ütleb Paulus:“
Iga naine, kes paljapäi palvetab või prohvetlikult kõneleb, häbistab pead..“ Lähme natuke
suuremale tasandile naise pea katmisest ja tõdegem, et naine võib palvetada ja prohveteerida,
kui ta täidab vajalikud tingimused. Niisiis need kaks ametit- palvetamine ja prohveteerimine,
on naistele avatud. 1 Korintose 12:28-30 annab pika tegevusnimekirja:“ Ja Jumal on seadnud
esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad
imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks
keelteks. Ega kõik ole apostlid? Ega prohvetid? Ega kõik õpetajad? Ega kõigil ole
tervendamisandisid? Ega kõik räägi keeli? Ega kõik tõlgenda neid?“ Kui kontrollida
nimekirja, seal on naistele sobivaid ameteid. Prohveteerimine, imede tegemine, tervendamine,
aitamine, keeltes rääkimine ja tõlgitsemine. Tavaliselt pole apostli ja õpetaja amet naistele
avatud. Efeslastele 4:11 on neljas loetelu:“ Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja
mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks,“ Siin on viis
ametit, neist prohveti ja evangelisti amet sobivad naistele. Apostli, karjase ja õpetaja
ülesanded pole tavaliselt naiste jaoks, kuna need sisaldavad juhtimise ja valitsemisega seotud
meelevalda. Järgmist salmi on paljudel raske alla neelata. 1 Korintose 14:34:“ olgu naised
koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka Seadus ütleb.“
Viitasin juba ennem sellele, et Pauluse sõnul võivad naised palvetada ja prohveteerida. Paulus
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ei ütle, et naised peavad suu lukus istuma. Võti mõistmaks seda salmi on sõna „koguduse“
tähenduses. Kreekakeelne vaste „ecclesia“, millest on ka tuletatud sõna „kirik“, tähendas
kreeka kultuuris linna-või maavalitsust. See on siis valitsusalane termin. Niisiis valitseb Jumal
inimkonda suures osas koguduse kaudu. Kuid kui räägitakse juhtimisalastest koosolekutest,
seal naine vaikigu. Naised ei peaks võimu haarama. Nii mõistan mina kirjakohti. Järgmisena 1
Timoteose 2:12. Need salmid on väga järjekindlad. „ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle
valitseda, vaid ta olgu vaikne.“ Pange tähele, et õpetamine kuulub meelevalla juurde. Paulus
ütleb, et kus õpetamine puutub valitsemisse, ma ei luba naisi sinna. Kui võrdleme Pauluse
sõnu feministide väidetega, siis ta on neist palju ees. 1 Timoteose 3:2-4. Minemata sügavuti
asja, siin on kolm sõna: ülevaataja, pastor, vanem. Nii et siin räägitakse pastorist. „Ülevaataja
peab oleme laitmatu: ühenaisemees (mitte ühemehenaine),.. kes oma peret hästi juhatab..“
Siin mainitakse juhatamist-hoolitsemist. Arvan, et iga pere hoolitseja ja pealik on mees.
Tänapäeval pole see alati nii, kuid Jumala määrused pole muutunud. Pealikuks olemine on
tohutu vastutus. Ära püri sinna, kui sa ei kvalifitseeru. Nimetan mehe kolm ülesannet
perekonna peana. Ta on Kristuse esindaja oma peres kolmel moel: Ta on prohvet, preester ja
kuningas. Prohvetina ta räägib perele Jumala sõna. Preestrina ta kostab oma pere eest
Jumalale. Kuningana ta valitseb oma perekonda Jumala esindajana. Esimene mees, keda
Jumal inimkonnas valis, oli Aabraham. Miks Jumal tema valis? Sest Jumal sai loota sellele,
kuidas Aabraham oma peret valitses. Sest just seda eeldas Jumal Aabrahamilt. Olen kuulnud
imelikke jutte Foibest. Keegi küsis ka tema kohta. Vaatame korraks Foibet. Roomlastele 16:12, Paulus ütleb:“ Ma jätan te hoolde õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses. Võtke ta
vastu Issandas nagu pühadele kohane ning toetage teda (ta võis olla diakoness), milles tal
iganes teid vaja läheb, sest tema isegi on olnud paljudele toeks, ka minule endale!“ Keegi
väidab ekslikult, et Foibe hoolitses Pauluse eest, õpetades talle, mida jutlustada. Piibli tekstist
me seda välja ei loe. Kontrollisin kreeka selgitavatest sõnaraamatutest, et parim tõlge Foibele
on „abistaja“ või „kaitsjanna“. Paulus sai 5 korda 39 vitsahoopi. Uskumatu mõelda, et ta sai
kokku 195 vitsahoopi. Võib-olla tal läks vahest vaja kedagi, kes teda aitaks, naist, kes seoks ta
haavad, hoolitseks ja teeks talle süüa. Võib-olla hoolitses Foibe Pauluse eest, kuid ta ei
õpetanud teda jutlustama. Olen kuulnud imelikku kiitust naistest, kes teevad selliseid asju,
mida nad ei peaks tegema. Need jutud algavad meestest, kuid tavaliselt on mehe taga naine.
Järgmisena räägin abielunaise erilistest kohustustest. Efeslastele 5:22:“ Alistuge naised oma
meestele otsekui Issandale,“ Selle tähenduses ei saa eksida. Teile ei pruugi see meeldida, kuid
nii siin öeldakse. Ütled:“ Paulus oli ju poissmees! Ta ei mõistnud seda teemat.“ Kuid Peetrus
ütles midagi veel tugevamat, olles abielumees. 1 Peetruse 3:1-2:“ Samuti, naised, alistuge
oma meestele, et ka siis, kui mõned pole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata
naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist.“ Peetrus
alustab peatükki sõnaga „samuti“. Vaatame, millele „samuti“ viitab 1 Peetruse 2:21:“ Selleks
te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema
jälgedes. „Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust“; ta ei sõimanud vastu, kui teda
sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut
õiglaselt;“ Järgmine peatükk algab sõnaga „samuti“- nagu kes? Nagu Jeesus. Naine saab
kõrge positsiooni, kui teda võrreldakse Jeesusega, kuid see sisaldab suurt vastutust. „Alistuge
oma mehe tahtele, on ta siis usus, või mitte.“ Aastaid tagasi töötasin ühe härda ja usus tulise
naisega. Ta tegi kuulutustööd, kui tema uskmatu mees oli kodus. See naine rääkis:“ Arvasin,
et kuna mu mees pole usklik, pole ta ka minu pea ja ma ei pea talle aru andma. Kuid siis
näitas Jumal mulle Piiblist, et ta on ikka mu pea, ükskõik, kas ta usub või mitte. Ehmatasin
niivõrd, et kukkusin voodist alla!“ Meenub teine abielupaar. Rääkisin teenistusel
vabanemisest, koosoleku lõpus tuli üks naine minu juurde ja ütles:“ Vajan vabanemist.“ Jumal
andis mulle tarkust küsida:“ Kus su mees on?“ Ta näitas näpuga ühes suunas:“ Ta on seal
tagapingis,“ justkui tema mees oleks olnud õhk. „Kutsu oma mees siia.“ Ta tegi seda vastu
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tahtmist. Ütlesin, et Piibli järgi on abikaasa su pealik ja preester. Minu ülesanne pole su pärast
paluda, vaid see on su abikaasa ülesanne. See ei meeldinud talle üldse, kuid ma sundisin
teda:“ Kas tahad paluda oma meest su eest palvetama?“ Vägisi ta ütles mehele:“ Kas
palvetaksid mu vabanemise pärast?“ Otsekohe, kui ta seda ütles, sai ta vabaks. Ta tegutses
Jumala korrale vastavalt. Räägin teile naljaka loo, mis juhtus meie sõprade perekonnale.
Nimesid nimetamata, naine on baptist, kes tundis Jumalat ja abiellus uskmatu mehega,
selgitades:“ Teadsin, et ta annab mulle nii palju lapsi, kui tahan!“ Nad said 10 last. Kuid mees
polnud päästetud ja oli iseloomult vägivaldne. Ta jõi igasugust kanget kraami. Proua kutsus
evangeliste ja jutlustajaid koju, kuid mees keeldus neid kuulmast. Siis luges naine 1 Peetruse
3:“ kui nad on tähele pannud teie (naiste) puhast, aukartlikku käitumist.“ See proua otsustas
muutuda. Ta parandas oma väljanägemist, tegi omale ilusa soengu ja pani selga ilusad riided.
Tema abikaasa oli tuletõrjuja, kes võis koju tulla ükskõik mis kell öösel ja tal oli alati soe toit
ahjus ootamas. Mees oli hämmingus, nähes, et naist on miski muutnud. „Tal peab olema
armuke!“ Mees palus oma töökaaslastel vabadel päevadel maja lähedal välja selgitada, kes see
kavaler on. Kedagi polnud näha. Mees oli vägivaldne. Ükskord ta lükkas naise pea vastu
seina, kägistas teda ja küsis:“ Kas sa ei karda?“ Naine vastas:“Ei.“ See mõjus. Mõlemad on
nüüd usus ja õpetavad teisi usklikke. Naine võttis Jumala Sõna tõsiselt. Kui paljud teist
võtaksid tänapäeval sellise riski? Sõnakuulelikkus Piiblile annab tulemusi. Sõnad „nõustuge,
alistuge või alluge“ tekitab palju probleeme. On kaks sõna: alistamine ja alistumine, mis
tähendab alandlikkust. Naine ei pea oma mehe sõna kuulama, kui ta nõuab midagi, mis on kas
Piibli või südametunnistuse vastu. Naisel on õigus öelda:“ Austan sind kui abikaasat, kuid ma
ei või teha, mida palusid, sel ja sel põhjusel.“ Naine võib siiski võtta alandliku positsiooni.
Küsin teilt, õed abielunaised, kas olete valmis mehe tahtele alistuma? Kui tahate, et mees
oleks peaks, peate temaga nõustuma. Igal poole, kus sellest räägitakse, on esimeseks
probleemiks naise nõustumine ja alles siis mehe peaks olemine. Miks? Sest mees ei saa olla
alistumata naise pea. Siis on ta diktaator. Kui tahate juhtimist, eeldab see alistumist. Valik on
teie. Palun veel teist asja teilt, kallid abielunaised. Need teist, kes olete ehk meestest
vaimulikumad, palvetage palju oma meeste eest. Tahate näha, kuidas teie tehtud hea on teise
inimese elus nähtav? Toon näite. Naine on hästi vaimulik, kuid mees ei hooli vaimsetest
asjadest. Vaimulik naine palvetab mehe pärast tundide viisi. Ja siis juhtub, et mehest saab
edukas jumalasõnakuulutaja. Kõik näevad seda head, mida teeb mees, kuid vähesed teavad,
mis head naine teeb. Kas sellest piisab teile, naised? Või tahate rohkem tähelepanu? Siia tuleb
ääremärkus PS: igavikus naise tehtud head märgatakse. Näen vaimusilmas abielupaari Jumala
trooni ette astumas, et saada tasu oma tegudele, mees saab kirka krooni, kuid naise kroon
särab kaks korda eredamini. Üks ingel küsib teise käest:“ Miks sai naine eredama krooni?“
Teine vastab:“ Kui naine poleks saanud krooni, poleks mees ammugi saanud!“ Jaksake oma
krooni igavikuni oodata! Aamen. Kordan varem öeldut. Naised on meestest erinevad, kuid
mitte alaväärsed. Minu kogemuse järgi on kohti, kus naised on suurepärased. Nad tajuvad
Püha Vaimu ligiolu palju kiiremini, kui mehed. Tihti on nad suurepärased evangelistid. Hiina
koguduste kasvu mõjutavad teismelised tüdrukud, kes viivad evangeeliumi tervetesse
küladesse. Evangeeliumi kuulutamine võib olla naiste põhiülesandeks. Nad on hellad, julged
ja lojaalsed. Toon neli näidet naiste lojaalsusest. Johannese 19:25. Jeesuse viimased hetked
ristil:“ Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, ja
Maarja Magdaleena.“ Kolm Maarjat oli ristile lähemal kui keegi muu, peale Johannese.
Matteuse 27:55-56. Jeesus oli ristil:“ Aga seal oli toimuvat eemalt vaatamas palju naisi, kes
olid Jeesusele järgnenud Galileast alates teda teenides, nende seas Maarja Magdaleena ja
Jaakobuse ja Joosepi ema Maarja ning Sebedeuse poegade ema.“ Mitu naist. Enamus mehi
olid ära läinud, kuid naised jäid kohale. Markuse 16:9. See on Piibli imelisemaid salme.
Suurim inimesele osaks saav eesõigus on olla esimene, kes on ülestõusnud Kristuse
tunnistaja. Kellele ilmus Jeesus esimesena peale surnuist ülestõusmist? „Aga kui Jeesus
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nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale,
kellest ta oli seitse kurja vaimu välja ajanud,“ Ükski teine inimene pole kogenud midagi
sarnast: olla esimene Jeesuse ülestõusmise tunnistaja. Ja siis veel mainitakse, et Jeesus oli
temast seitse kurja vaimu välja ajanud. Ütlen teile, kes on kurjadest vaimudest vabanenud, et
te ei pea iial häbenema. Maarja tunnistus on vägev:“ Jeesus ajas minust seitse deemonit
välja!“ Veel üks ülestõusmisse puutuv koht Matteuse 28:5-7: Aga ingel pöördus naiste poole
ja ütles:“ Te ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles
äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas! Ja minge kiiresti, öelge
tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist!“ Naised viisid sõnumi apostlitele. Küsimus
pole auastmetes. Küsimus on ülesandes, kutsumises ja ustavuses. Mitmed naised on
ustavamad kui paljud mehed. Mu vaatluse põhjal on naise üheks iseloomujooneks lojaalsus.
Naised on kohal siis, kui mehed on uttu tõmmanud. Kallid õed, uskuge mind, et ma ei taha
naisi madalamale asetada, vaid tahan neid aidata võtta oma koht ja positsioon Jumalas. Kõiges
on ka erandeid. Populaarseks erandiks on naisjuht Deboora. Temast sai juht, kuna mehi
sellele kohale ei leidunud. Häbi meestele, mitte Deboorale. Ta on siiski erandiks.
Kohtumõistjate ja 1. Saamueli raamatus mainitakse 13 kohtumõistjat, kellest vaid üks oli
naine. Probleem on selles, et kui teeme seadusesse erandi, lähme Jumala õnnistuse ja kaitse alt
välja. Lõpetuseks paar sõna Ameerika kohta. Ameerikas on kaks kriitilist probleemi. Ühest
olen ma vähemalt 30 aastat rääkinud. See on vastutustundetud mehed. See on probleem nr 1.
Mehed, kes oma vastutusest kõrvale hiilivad. Probleem nr 2 on mässumeelsed naised.
Mõlemad probleemid vaid halvendavad üksteist. Iga kord, kui mees jätab oma ülesande
unarusse, muutub naine kergelt mässumeelseks. Ja alati, kui naine mässab, saab mees
põhjenduse jätta asjad tegemata. See on USA põhiprobleemiks. Olgem osa lahendusest ja
mitte probleemi kasvamisest. Vaatame Malakia 4:5-6, VT viimased kaks salmi.
Kronoloogiliselt on need VT viimased salmid. Viimane salm hoiatab needuse eest. Tänu
Jumalale Uue Testamendi eest. Kui Piibel lõppeks VT-ga, oleks Jumala viimaseks sõnaks
needus. Jumal räägib nii:“ Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev,
suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed
vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.“ (kaasaaegne tõlge:“ Siis
ma ei mõista maad hukka“). Sõna, mis on tõlgitud „needus“, tähendab „Jumala poolt täielikult
hüljatud“. Peale seda ei saa enam midagi teha. Rong on läinud. Kui me ei lahenda oma
pereprobleeme, ei sünni lepitust meeste ja naiste vahele ega vanemate-laste vahele.
Tulemuseks on needus. See on tõsine asi, mida tuleb tõsiselt võtta. Te võib-olla ei nõustu
kõigega, mida ütlesin, kuid otsige Jumalat ja paluge Temal näidata teile, mis on teie ülesanne.
Paluge Temalt, et võiksite ustavalt oma ülesande täita. Jumal õnnistagu teid! Aamen.
Kõigepealt leia Piibli selgroog.
Usun, et Vaimus räägitud sõna ei hävi kunagi. Olles noor usklik ja teenides inglise armees
Lähis-Idas, kuulsin ühte usklike juutide ütlust. Usklikest juudid olid siis haruldased. Ta nimi
oli Maya Pearlman ja ta oli teatud kirikkonna nõukogus USA-s. Ta rääkis prohveteeringu
tõlgitsemisest:“ See on nagu inimkeha moodustamine. Õnnestumine eeldab, et oskad õigest
kohast alustada.“ Ta jätkas:“ Õige koht on selgroog. Kui saame selgroo kokku, saab sellele
ehitada teisi kehaosi.“ See on olnud mul 50 aastat meeles. Nüüd tahan koostada Piibli
prohvetite selgroogu. Pearlman ütles, et selgroog on Matteuse 24, millele keskendume
seekord. Matteuse 24. Vahest unustame, et Jeesus oli prohvet. Temaaegsed inimesed pidasid
Teda prohvetiks, kuigi ei tunnistanud Teda Jumala Pojana. Ta oli suurim kõigist Iisraeli
suurtest prohvetitest. Jeesuse suurim prohveteering on Matteuse 24. ja 25. peatükis. See
prohveteering on jaotatud kahte peatükki, kuid ta on siiski üks tervik. Prohveteeringu esimene
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osa on ka Markuse 13. ja Luuka 21. peatükis. Sellest prohveteeringust on kolm eri vaatenurka.
Kirjeldaksin seda nii: kui siin oleks kolm kaamerat, mis filmiksid mind, siis kõik kolm
vahendaksid mind pildis ja helis, kuid igaüks erineva nurga alt. Tervikpildi saamiseks peame
tutvuma kõigi kolme peatükiga. Me ei jõua täna kõike läbi võtta, kuid vaatame Luuka 21.
peatükki. Matteuse 24 algab Jeesuse dramaatilise kõnega tema apostlitele. Matteuse 24 ptk.
sõnad olid nagu välk taevast. Matteuse 24:1-2:“ Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja
ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama.“ Kuningas Heroodes oli
remontinud, laiendanud ja ehtinud templit 46 aastat. Templit peeti üheks tolleaegseks
maailmaimeks. See oli juutide tähtsaimaks keskuseks ja nende usu ja kultuuri keskpunktiks,
nende suureks rõõmuks ja uhkuseks. Nii et see, mida Jeesus jüngritele ütles, mõjus kui löök
lagipähe. Jeesus rääkis ja ütles neile:“ Eks te näe seda kõike? Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta
siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!“ Usun, et keegi meist ei mõista, kuidas see lause
Jeesuse jüngritele võis mõjuda. Kohe, kui selleks oli võimalus ja teisi polnud Õlimäel, palusid
jüngrid, et Jeesus seletaks, mida Ta oma avaldusega mõtles. „Aga kui Jeesus istus Õlimäel,
astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles:“ Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on
sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht?“ Tundub, et jüngrid seostasid templi hävituse
katastroofi maailma lõpu, täieliku hävinguga. Neile ei mahtunud pähe, et maailm toimiks
peale Jeruusalemma templi hävitust. Endi arvates küsisid nad ühe küsimuse, kuid tegelikult
küsisid nad kaks küsimust. Esiteks:“ Millal see kõik toimub?“ Ehk küsimus Jeruusalemma
templi hävituse ajast. Teiseks:“ Mis on su tulemise ja maailma lõpu tähiseks?“ Jeesus vastas
mõlemale küsimusele. Vastus esimesele küsimusele on Luuka 21. peatükis. Vaatame seda
hetkeks. Luuka 21:20-24:“ Aga kui te näete Jeruusalemma sõjalaagreist piiratuna, siis
mõistke, et selle laastamine on lähedal. Need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele, ja need,
kes on linnas, mingu välja, ja kes on maal, ärgu tulgu linna, sest need on kättemaksupäevad, et
kõik läheks täide, mis on kirjutatud. Häda neile, kes on lapseootel ja imetavad neil päevil, sest
suur kitsikus tuleb maa peale ja viha selle rahva vastu. Nad langevad mõõgatera läbi, nad
viiakse vangi kõigi rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele tallata, kuni paganate ajad
saavad täis.“ Siin on vastus küsimusele:“ Millal see kõik juhtub?“ Ehk millal hävitatakse
tempel ja Jeruusalemm. Jeesus ütles, et see on märgiks:“ Aga kui näete Jeruusalemma
sõjalaagreist piiratuna, et selle laastamine on lähedal.“ See juhtus aastal 70. Rooma sõjaväe
ülema Vespassianuse sõdurid piirasid Jeruusalemma, kuid siis sai ta Roomast teate, et ta oli
valitud järgmiseks keisriks. Ta pidi Roomasse naasma, et võtta vastu keisrikroon ja
Jeruusalemma piiramine lõppes mõneks ajaks. Need juudid, kes tunnistasid Jeesust kui
Jumala prohvetit ja mõistsid Ta sõnu, põgenesid Jeruusalemmast Pellasse, Jordani idakaldal
olevasse linna. Siis Vespassianuse järgija Titus piiras oma sõjaväega uuesti Jeruusalemma, et
Jeesuse sõnad läheksid täpselt täide. Kogu linn hävitati ja tempel hävitati sellisel määral, et
kaht kivi ei jäänud ka üksteise peale. Selles sõjas tapeti 2 miljonit juuti, miljon juuti müüdi
orjadeks Rooma impeeriumi eri osadesse. Orje oli turul nii palju, et turg varises kokku ja
keegi ei ostnud orje. Jeesuse sõnad täitusid. Need, kes Tema sõna uskusid, jäid ellu. Siin on
tähtis õppetund. Jeesus jätkas salmis 23:“ sest suur kitsikus tuleb maa peale..“ Millisele
maale? Iisraelile. „ja viha selle rahva vastu...“ Kelle vastu? Juutide vastu. „Ja nad langevad
mõõgatera läbi ja viiakse vangi kõigi rahvaste sekka..“ Kõik see läks täide. „Ja Jeruusalemm
jääb paganatele tallata, kuni paganate ajad saavad täis.“ Võõrrahvastele antud aeg tähistab
aega, mil võõrvõimud valitsevad maad, mille Jumal andis igaveseks Iisraelile. Nii et teine
pool sellest salmist katab tervelt 2000 aastat, kuni Jeruusalemm vabastatakse võõrvõimu alt.
Üheks võtmeaastaks on 1967- Kuue Päeva Sõda, mil esimest korda 2000 aasta jooksul said
juudid endi valdusesse olulise maa-ala, mida nimetatakse „vanaks linnaks“. Prohveteering ei
täitunud täielikult, kuna juudid ei vallutanud nimetatud ala. Seetõttu seisab Jeruusalemma
templi territooriumil islami mošee. Tundub, et oleme prohveteeringute täitumise äärel, kuid
pole veel näinud selle toimumist. Jeesus jätkab:“ Ja päikeses, kuus ja tähtedes on siis
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tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast.
Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva
vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilves väe ja suure
hiilgusega.“ See vihjab, et kohe kui Jeruusalemm on võõrvõimu alt vabanenud, tuleb Jeesus
nähtavalt tagasi. 24. salmi prohveteering ulatub 2000 aasta taha. Siit ilmneb, et Jeruusalemma
võõrvõimu alt vabanemise järgne sündmus kalendris on Jeesuse tagasitulek. Loeme Matteuse
24, käsitledes jüngrite teist küsimust:“ Mis on sinu taastulemise ja maailma lõpu tähiseks?“
Pange tähele, et jüngrid ei küsinud tähiseid, vaid tähist. Jeesus vastas küsimusele Matteuse 24
ptk, kuid mitte otsekohe. Ta viitas vastusele. Jeesus alustab maailmalõpu analüüsi hoiatuse
sõnaga. Matteuse 24:4:“ Ja Jeesus vastas neile:“ Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! Sest paljud
tulevad minu nime all:“ Mina olen Kristus!“ ja eksitavad paljusid. Pange tähele, et esimene
lõpuaegadega seotud hoiatus räägib eksitamisest. See kordub veel kaks korda Jeesuse jutus
ehk Ta hoiatab jüngreid 3 korda, et nad lõpuajal ei satuks eksitusse. Äraeksimine on minu
arust suurim oht, mis meid, kristlasi, varitseb. See on suurem oht kui tagakius või sõda. Keegi
ütles hiljuti:“ Mind ei saa kunagi eksitada!“ Kui mõtled, et minule küll niimoodi ei juhtu, siis
just juhtub. Selline suhtumine on kindel märk sellest, et sind on juba eksitatud. Jeesus hoiatab
apostleid, kes olid Temaga olnud juba 3,5 aastat, kuuldes Ta õpetusi, nähes Ta imesid:“
Vaadake, et keegi teid ei eksitaks!“ See on suurim oht, mis meid kõiki varitseb. On vaid üks
tee vältida eksimist- 2 Tessaloonika 2:“ Armastage tõtt!“ Ainus, kes võib teid eksituse eest
kaitsta, see pole negatiivne, vaid positiivne, on tõe armastamine. Kreeka keelne sõna on
„agape“, mis tähendab armastuse tugevat seadust. Et vältida eksimist, peate kogu südamest
armastama tõtt. Ei piisa hommikusest vaiksest ajast ja kirikus käimisest-palvetamisest. Tuleb
südamest kohustuda Jumala Sõna tõesse, vältimaks eksitust. Jeesus jätkab salmis 5:“Paljud
esinevad minu nimel, öeldes:“ Mina olen Messias, eksitades paljusid.“ See on Jeesuse
prohveteering ja see on täitunud. Juudi entsüklopeedia nimetab umbes 40 valemessiat, kes on
tulnud juutide juurde peale Jeesust ja nad kõik on viinud inimesi eksitusse. Mõned on peaaegu
kogu rahvast eksitanud. Simon bar Kokhba tegi nii, nagu Kreeta Mooses, juhatades 5000 juuti
merre, uskudes, et Issand tuleb. Kõik hukkusid. Nii on juutide ajaloos korduvalt juhtunud.
1666. aastal kuulutas Shabbatai Zvi end messiaks. Ta lubas viia juudid Iisraeli tagasi,
tuhanded naasid kodumaale. Et päästa oma nahka, pöördus ta moslemiks. Kui kibe pettumus
neile, kes teda uskusid. Rõhutan, Jeesus on tõeline prohvet. Kõik, mida Ta rääkis, on
sündinud või saab sündima. Siis Ta hoiatab jüngreid sõdade, võitluste ja probleemide eest.
Matteuse 24:6:“ Aga kui kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, vaadake, et te ei ehmu, sest see
kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes.“ Vaid see, et läbi aegade on olnud sõdu ja
ülestõuse, ei tähista veel maailma lõpu tulemist. Vajame täpsemat infot. Vaatame Luuka 21
ptk. Huvitav näide sellest, kuidas Piibel iseend kommenteerib. Luuka 21:8-10 ja Matteuse 24
ptk räägib Jeesus samal teemal. Luuka 21:8-10 Jeesus ütles:“ Vaadake, et teid ei eksitataks!
Sest paljud tulevad minu nimel, öeldes:“ Mina see olen!“ ja „Aeg on lähedal!“ Ärge minge
nende järel! Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, ärge kartke, sest see kõik peab enne
sündima, kuid lõpp ei ole veel niipea käes.“ Sõjad ja rahutused pole täieliku lõpu tagatiseks.
„Siis ta ütles:“Rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu.“ Jeesus teeb väikse
pausi, enne kui jätkab:“ kuid lõpp ei ole veel niipea käes.“ Loeme Matteuse 24:7, kus Jeesus
räägib lõpuaja märkidest. Rohkem kui ühest märgist. Matteuse 24:7:“ Sest rahvas tõuseb
rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid.“
Teatud tõlgetes pole sõna „katk“, kuna selles ei olda kindlad, kuid Luuka evangeeliumis see
esineb. Jeesus rääkis kolmest tõsisest probleemist, mis saab inimkonda ähvardama: näljahäda,
katkuliigid ja maavärinad. Jeesus jätkab salmis 8:“ See kõik on aga sünnitusvalude algus.“
Kui salmis seitse mainitud näitajad eksisteerivad, teame, et sünnitusvalud on alanud. Teame,
millega sünnitusvalud lõppevad. Osad teavad seda kogemusest, teised jutu järgi. Peale
sünnitusvalusid sünnib laps. Just seda tekst tähendab. Need sündmused on sünnitusvaludeks,
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mis eelnevad Jumala Kuningriigi sünnile maa peal. Kui oled õnnelikus abielus ja su naine on
rase ja äkki ütleb:“ Kallis, mul on suured valud ja midagi toimub minuga!“ Mees ei helista
arstile ja ei ütle:“ Palun peatage naise valud!“ Miks mitte? Sest ta tahab saada last. Nii võime
end proovile panna. Kas me tahame valudest pääseda või tahame last? Kui tahad last, pead
kannatama valu. Sünnitust ilma valuta pole. Kui ütled:“ See on jube raske, miks elan just
sellel ajastul?“, siis pole sa lapse sünni pärast põnevil. Kui tahad last, lepid valudega, ka siis,
kui need on suured. Kontrolli oma suhtumist. Mis on sinule tähtis? Lapse sünd ehk Jumala
kuningriigi tulemine maa peale või sünnitusvalude vähendamine? Parem vali õieti, sest saad
sünnitusvalusid nii või teisiti kogema. Salmid 7 ja 8 on sünnitusvalude algus:“ Sest rahvas
tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu...“ Peatume. Sõna „rahvas“ on kreeka
keeles „ethnos“, millest tuleb sõna „etniline“. Täpselt nii maailm töötab. On kahte tüüpi sõdu:
poliitilisi ja etnilisi. Mõlemad maailmasõjad olid suures osas poliitilised sõjad. Suurriigid
sõdisid territooriumi laiendamise pärast. Kuid enne I maailmasõda, mis algas 1914, aasta
varem toimus etniline sõda, millest räägitakse väga vähe. Türklased tapsid massimõrvas
miljon armeenia kristlast. See polnud poliitiline, vaid etniline sõda. Türklased armeenlaste
vastu. Tänapäeval on etnilisi sõdu kõikjal. 1993 aastal toimus 34 sõda, enamus neist etnilised.
Kui etnilised sõjad lisanduvad meie aega, mõistame, et sünnitusvalud on alanud. Siis
poliitilised sõjad. Jeesus prohveteeris, et tuleb näljahäda, katku ja maavärinaid paljudes
kohtades. Järgnevate andmete eest tänan Hal Lindsey’d, kes uuris kolme nuhtlust: näljahädad,
katkulained ja maavärinad. Pea miljard maailma elanikest kannatab püsiva nälja all. Neil pole
kunagi piisavalt süüa. Enamus kannatajatest on Edela-Aasias, Sahaara edelapoolses Aafrikas.
Eluohtlik nälg ehk surmav alatoitumine, ähvardab 35 miljonit inimest. Enamus neist elavad
Edela-Aafrikas, mõned Ida-Euroopas, näiteks Albaanias. Katkuhaigustest on ametlikke
andmeid. Üks neist on AIDS. 2000. aastal oli vähemalt 100 miljonit nakatunut maailmas.
Aafrika on probleemseim. Teatud mandri osades väheneb rahvastiku osakaal märgatavalt.
Rahvaarv väheneb kiirelt. Muud nuhtlused, mis tulevad tagasi ja levivad, on tuberkuloos,
malaaria ja koolera. Neid kõiki ei suudeta isegi mitte ohjeldada. Andmed maavärinate kohta
on selgeimad ja šokeerivamad. Üle 6-palliseid maavärinaid Richteri skaala järgi oli 1950ndatel 9, 1960-ndatel 13, 1970-ndatel 51, 1980-ndatel 86, 1990-ndate neljal algusaastal üle
100. Mainisin enne, et 1993. aastal oli maailmas 34 sõda. Matteuse 24 ptk tõlgendamisel on
võtmesõnaks sõna „siis“. See sõna esineb 9 korda Matteuse 24. peatükis, 9 korda Matteuse
25. peatükis ehk kokku 18 korda Jeesuse kõnes. Sõna „siis“ näitab, kuidas sündmused
järgivad teineteist süstemaatiliselt. Jeesuse räägitud teksti iseloom on süstemaatiline. Ta
kirjeldab sündmusi põhjalikult. Edasi salm 9. Siin oleme juba sünnitusvaludes ja meil on sõna
„siis“. „Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu
nime pärast.“ Kes need teie ja teid on? „Teid“ tähendab meid. Mõistate? Sünnitusvalude selles
faasis teid, kristlasi, Jeesuse järgijaid, antakse ahistusse, teid tapetakse, kõik rahvad vihkavad
teid Jeesuse nime pärast. Salm 10:“ Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad
üksteist.“ Kas „paljud“? Paljud kristalsed. Miks nad reedavad üksteist? Et päästa oma nahka.
See on aastaid toimunud Hiinas ja NSV-Liidus. See, et neid sündmusi pole veel meie maal
juhtunud, ei tähenda, et need ei sünniks mujal maailmas. Mõne aja pärast juhtub see ka siin
maal. Ärkamist palutakse, mina palun ka, kuid minu arusaam on, et kui koguduses on
ärkamine, märgatakse esmakordselt, kui palju maailm meid vihkab. Kui palvetate ärkamist,
pidage see meeles. Salm 11:“ ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid.“ Kõik,
mida nimetame kultuseks, on valeprohveteering, kultuseid on viimasel ajal lugematul hulgal
tekkinud. Kurb tõdeda, kuid mõned valeprohvetid ei tule väljastpoolt kogudust, vaid
koguduse seest. Uurisin Jeremija elu ja hämmastusin, kui mõistsin, et Juudi rahva ajaloo lõpus
oli maal arvatavasti vaid üks prohvet- Jeremija ja mitmeid valeprohvetid. See oli märk sellest,
et rahvas oli oma lõpliku kohtu ja huku äärel. Valeprohvetite pehmed sõnad lubasid rahu ja
paljud kurdistasid oma kõrvad Jeremija õigetele sõnadele, mis hoiatasid lõpu ehk hukkumise
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eest. Olen kuulnud paljusid prohveteid igasugu asju lubamas, kuid midagi neist ei sünni. Kui
inimene prohveteerib ja seda ei sünni, on ta valeprohvet. Ta võib kauneid sõnu ritta seada,
kuid Moosese seaduse alusel tuleks see inimene hukata. Kui see seadus oleks veel jõus, oleks
inimesi palju vähem. Olen alati ütelnud, et tõeline prohvet rõhutab meeleparandust. Maailm ja
kogudus on olukorras, kus meeleparandust on hädasti vaja. Prohvet võib öelda meeldivaid
sõnu, andes tuleviku kohta „roosilise pildi“, kuid kui ta ei õhuta üles meeleparandust, pole ta
tõenäoliselt tõeline prohvet. Salm 12:“ Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude
armastus.“ Kes need „paljud“ on? Kristlased. See ei ole maailmalik armastus. Kristlaste
armastus jaheneb ülekohtu surve all. Seadusetus või ülekohus toidab armastusetust. Meie
ümber on tänapäeval nii palju ülekohut, et see muudab me südamed kõvaks. Võib-olla
ütleme:“ Me ei saa seda muuta. Mis kasu on vastuhakust? Miks see peaks meid huvitama?
Meie peame enda eest hoolitsema.“ See ongi armastusetus. Elame kontrollimatus
seadusetuses. Kas teate, miks? Kuna on palju halbu inimesi. Seadusekaitsjad (politsei jne)
saavad ühiskonda kaitsta juhul, kui enamik inimesi on seadusekuulekad. Kui enamik on
seaduserikkujad, ei saa politsei seadust ellu viia. Probleem ei tulene politseist, vaid inimestest,
seadusetusest. Jätkame salmist 13:“ Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.“ Kreeka keeles
kõlab see täpsemini:“Kes on lõpuni vastu pidanud, see pääseb.“ Oled nüüd päästetud, tänu
Jumalale, kuid kui tahad jääda sellesse päästesse, pead vastu pidama. On vaid üks viis õppida
vastupidavust. Kas tead, kuidas? Olles vastupidav. Seetõttu on osad teist vastupidavad, kuna
Jumal valmistab teid selleks, mis seisab ees. Ärge virisege! Jaakobus:“ Pidage lausa rõõmuks,
mu vennad, kui satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna teate, et usu läbikatsumine teeb
kannatlikuks. Kannatlikkus olgu täiuslik, et oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis
midagi vajaka.“ Kui tahate olla täiuslikud, olge vastupidavad, see viib tulemuseni. See on
ellujäämise võti. Luuka evangeeliumis räägib Jeesus sama. Luuka 21:19:“ Oma
vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge.“ Tõlge pole päris täpne. Ütleksin: oma
vastupidavusega ostate endale elu. Hinge päästmise hinnaks on vastupidavus. Kes lõpuni
vastu peab, pääseb. Oled praegu päästetud, kuid et olla jätkuvalt päästetud, peab olema
vastupidav. Meid on selgelt hoiatatud. Vaatasime Jeesuse kõnes olevaid lõpuaja märke
(mitmuses). Kuid Jeesus pole veel vastanud küsimusele:“ Mis on selle maailmalõpu märgiks
(1 märk)?“ Salmis 14 on see märk. See on väga tähtis. Jeesuselt küsiti otse ja Ta vastas otse.
„Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile
rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ Millal tuleb lõpp? Siis, kui Kuningriigi evangeeliumi on
kuulutatud igale maale tunnistuseks, kogu maailmale. Ta ei rääkinud mingist pehmest
humanistlikust teooriast, vaid samast evangeeliumist, mida Tema ja apostlid kuulutasid. Sama
sõnumit tuleb kuulutada kõikjal maailmas tunnistuseks kõikidele rahvastele. Kelle vastutusest
siin räägitakse? Meie omast. See ülesanne paneb meid tohutu vastutuse alla, kui mõtleme
õnnetuste, kannatuste, haiguste, viha, sõdade ja vaesuse peale, mida tänapäev on täis ja mida
tuleb aina juurde. Kui me ei tee oma osa otsekohe, saame vastutavaks põhjuseta kasvava
kannatuse eest. Loodetavasti peate seda meeles. Ütlen seda kogu hingest. Ausalt öeldes
motiveerib see kirjakoht Ruth’i ja mind:“ Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu
ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ Võtame oma vastutust tõsiselt.
Üks meie kuulutustöö motosid on:“ Õpetada õpetamatuid, jõuda eraldatuteni!“ Ilmutuse
raamatu 7 ptk näeme, kui paljud saavad enne lõppu päästetud. Ilmutuse 7:9 kirjeldab
Johannes:“ Pärast seda nägin: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist
paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees,
valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega:“ Pääste on meie Jumalal, kes
istub Troonil, ja Tallel!“ Rahvast on palju. Nad on kõik päästetud usu kaudu Jeesusesse
Kristusesse, Jumala Talle. Neid oli kõikidest maadest, rahvastest, hõimudest ja keeltest. Teiste
sõnadega, enne kui lõpp tuleb, peab pääsenute hulgas olema vähemalt üks esindaja kõikidest
maadest, rahvastest, hõimudest ja keeltest. Usun, et põhjus on selles, et Jumal-Isa kinnitab
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Oma Poja au. Kuna Jeesus tahtis kogu inimkonna eest kannatada, ei lase Jumal maailmalõpul
ennem tulla, kui igast rahvast, maast ja keelest on vähemalt üks esindaja, kes on päästetud.
Pääste tuleb Jeesuse, Jumala Talle kaudu. Mille jaoks sa elad? Kas sa taotled kerget elu, alati
paremat töökohta, kõrgemat palka, suuremat maja, ilusamat autot? Või kas sa elad selle jaoks,
et Kuningriigi evangeeliumi kuulutataks igal pool maailmas, tunnistuseks kõikidele
rahvastele? Usun, et kui seisame Kristuse kohtujärje ees, kus saame igal juhul seisma, küsib
Ta igaühelt:“Kuidas aitasid sina kaasa evangeeliumi kuulutamisele kõigile rahvastele?“
Igaüks saab teha midagi. Jeesus ütles, et lõikust on küllaga, kuid töötegijaid vähe. Mida Ta
ütles järgmisena? „Paluge siis lõikuse isandat...“ Igaüks võib palvetada ja olete süüdi, kui te ei
palveta. Enamus meist saab anda. Vaadates täna maailma, mille rahvaarv on üle 5 biljoni
inimese, siis võrreldes paljudega oleme me rikkad. Küsite:“ Kuidas nii?“ Kuna meil on voodi.
Me ei pea magama vaiba või põranda peal. Võime valida oma toitu ja seda on piisavalt.
Probleemiks on pigem see, et osadel on liiga palju süüa. Maailmas on miljoneid inimesi,
kellel selliseid privileege pole. Mida sa teed oma rahaga? Kas raiskate seda mõttetule
mugavusele, kui miljonid nälgivad? Mitte ainult füüsilises, vaid ka vaimses näljas. Minu
arvates on see Piibli sügavamaid kirjakohti:“ Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse
kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ Rõõmustan, et Jeesus
ütles, et evangeeliumi saab kuulutatama. Ja seda kuulutatakse, kuna Issand ütles nii. Kas
seisame üks päev Jumala ees ja ütleme:“ Sorry, aga ma ei võtnud seda salmi tõsiselt. Jätkasin
oma elu ja keskendusin enda jaoks olulistele asjadele.“ See on äärmiselt tähtis. Ma ei taha
seda lõpmatuseni rääkida, kuid see oleks teie suhtes vale, kui ma ei võtaks teemat üles.
Matteuse 24:15. Nüüd tuleme Jeesuse jutu dramaatilisse punkti. Salmis 14 rõhutati kogu
maailma ja kõiki rahvaid. Salm 15 osutab maa-alale Vahemere idakaldal, mida ekslikult
Palestiinaks kutsutakse. Palestiina tähendab vilistide maad. See pole vilistide , vaid Iisraeli
maa. Jumal andis maa Aabrahamile ja tema järglastele, Iisakile ja Jaakobile ja tema järglastele
igavese lepinguga. Meil on põhjust mõelda, kuidas sellesse suhtuda. Minu arvates neutraalne
hoiak ei kõlba kuskile. Olen araablastega koos elanud ja adopteerinud araablasest tütre, kes on
üks imelisemaid kristlasi, keda ma tean. Mis puutub selle väikese maa-ala omandusse, on see
Jumala Sõna alusel täiesti ja lõplikult selge. Maa pärivad need, kellele see on lubatud. Kuid
enne seda saab olema palju valu ja vaeva. Kas te üldse kunagi juutide pärast palvetate? Ma ei
ole juut, kuid mu naine on juut. Enne usule tulemist ma ei hoolinud juutidest. Olin tüüpiline
paganast intellektuaal. Ma pole kunagi olnud Hitleri poolel, mõtlesin, et midagi imelikku peab
juutides olema, et neid ei sallita. Kui sain päästetud, täitusin Püha Vaimuga. Selleks ei
kulunud kuus kuud. Siis Ta andis mulle Püha Vaimu annid, selleks ei kulunud kuus kuud.
Sain kõik ühes paketis. Alati keeltes rääkides sain ka tõlgitsuse. Väsisin ja küsisin Jumalalt:“
Kas niimoodi peangi tegema?“ Ta vastas:“ Ei, sina oled juhiistmel. Tee nii nagu tahad.“ Kuid
paar kuud läks nii, et iga kord, kui sain tõlgitsuse, oli see:“ Mina olen Aabrahami, Iisaki ja
Jaakobi Issand, Jumal.“ Ütlesin endale:“ Ja siis?“ Mõne aja pärast mõistsin, et Ta on
Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, kes rääkis hämmastavaid asju 2 Moosese 3:15:“Jahve,
teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal...see on igavesti mu
nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!“ Hämmastav, et kõikvõimas Jumal tahab, et
Teda tuntakse kolme mehe Jumalana igavesti. Peame võtma seda tõsiselt. Jumal mäletab oma
sõna. Meie võime unustada, kuid Tema ei unusta. Ütlen veel midagi, mida ma ei plaaninud
öelda, kuid Jumal tahab, et ütleksin seda. Johannese 4:22 Jeesus ütleb:“ sest pääste tuleb
juutidelt.“ Kui sa pole juut, nagu minagi pole, siis mõista, et me võlgneme kõik vaimsed
õnnistused ühele rahvale- juutidele. Ilma juutideta poleks prohveteid, apostleid, ei Piiblit ega
Vabastajat. On aeg hakata maksma võlga tagasi. Kahjuks on kirik teinud aastasadu täpselt
vastupidist. Olles aastasadu eelarvamusega, on kirik lisanud seda võlga pahatahtlikkuse ja
tihti ka avatud tagakiusuga. Kas keegi teist on kunagi püüdnud rääkida juutidele Jeesusest?
Tihti osutub takistuseks reserveerituse müür. Sellepärast, et ajalugu tundvate juutide jaoks on
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vaenlane nr 1 kristlik kirik. See võib šokeerida, kuid see on tõsi. Juudid võivad tuua sellele
mitmeid ajaloolisi põhjendusi. Jätkame oma teemaga. Matteuse 24:15 muutub rõhuasetus.
Jeesus ütleb:“ Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Taaniel on
rääkinud- lugeja mõtelgu sellele!“ On põhjust mõelda, mis see tähendab. Paulus kirjutab
Roomlastele 11:25-26:“ et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on
sisse astunud, ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael," Jumalal on plaan. Nüüd oleme plaani
selles faasis, et on aeg koguda suur lõikus paganarahvastest. Kui lõikus on lõplikult korjatud,
saab terve Iisrael päästetud. Mitte see Iisrael, keda nüüd näeme, vaid see jäänus, keda Jumal
on valinud. See, et nii paljud juudid usuvad Jeesust kui oma Messiast, on märk sellest, et
oleme siirdumas ühest ajastust teise. Paganate ajastust aega, mil Iisrael on jälle juhtiv rahvas
ja Jumala esindaja kõikide maailma riikide seas. Kõik see on kätketud salmidesse, mida just
lugesime. Mis on siis „hävituse koletis“? Selle kohta on lõputult teooriad. Minu arvates on
hävituse koletis antikristuse ilmumine. Paarkümmend aastat tagasi arvasin, et antikristus on
väga kaugel. Peaaegu, et naersin neile, kes mõtlesid sellele. Nüüd on antikristus väga lähedal.
Mis on „püha paik“? Minu meelest pole kahtlustki, et see on Jeruusalemma templi ala. Viitan
sellele kahe Piibli kirjakohaga. 1 Kuningate 9:3 rääkis Jumal Saalomonile peale seda, kui ta
oli ehitanud templi sellele alale. Ja Issand ütles temale:“ Ma olen kuulnud su palvet ja
anumist, mis sa oled saatnud minu poole. Ma olen pühitsenud selle koja, mille sa ehitasid, et
ma võiksin panna sinna oma nime igaveseks ajaks. Mu silmad ja mu süda on alati seal.“ Ei ole
tähtis, kelle käes templiala on, Jumal pole kunagi oma sõnu tagasi võtnud. Psalmist ütleb: Ps
132:13-14:“ Sest Issand on valinud Siioni ja himustanud teda enesele eluasemeks. „See on mu
hingamispaik igavesti; siia ma jään, sest ma olen himustanud seda.“ Jumal on pühitsenud selle
paiga. Ükskõik, kuidas inimesed seda häbistavad, ja ma tean, et seal asub täna mošee, on
Jumal selle paiga valinud ja lõpuks on see Jumala kasutuses, see püha paik. Jeesus ütleb, et
kui näete hävituse koletist, mis tähendab antikristuse võimu, peab tegutsema kiiresti. 2 Ts 2:34 viitab Paulus antikristusele:“ Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu enne,
kui on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb
vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta
istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana.“ Usun, et see on osalt sama, mis kirjas Mt
24:15 ja see aeg on varsti käes. Ma ei spekuleeri, vaid tean, et on juute, kes juba valmistuvad
templi üles ehitamisele. Nad korraldavad koolitusi, õpetades kudumist ja preestrite riiete
õmblemist. Nemad võtavad seda tõsiselt, kuid ma ei ütle, millal tempel uuesti üles ehitatakse.
Juudi arheoloogid on avastanud, et vana templi kõige püham paik ei ole Omari mošee koha
peal, vaid sellest põhjas. On võimalik, et antikristus, kes on poliitika meister, sõlmib juutide ja
araablaste vahel lepingu, mille kohaselt Omari mošee saab jääda püsima ja juudid saavad
ehitada oma templi põhja poole, just kõige pühamasse paika. Ma ei väida, et nii juhtub, kuid
see võib juhtuda. Kui antikristus ilmub sinna territooriumile, õhutab Jeesus kiiresti tegutsema.
See on dramaatiline. Salm 16:“ siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.“ Ala, mida
täna hüütakse Läänerannikuks, kutsub jumal Juudaks ja Samaariaks. „Kes on katusel, ärgu
tulgu alla oma majast midagi võtma,“ Jeesus räägib nii kiirest põgenemisest, et pole aega
peatuda ja midagi kaasa võtta. Lähis-Idas on katused tasapinnalised ja maja küljelt viib trepp
üles katusele. Jeesus ütles, et kui oled katusel, põgene treppi mööda. Kuid ära enam majja
mine, sest selleks pole aega. Lahku nii ruttu, kui saad. „ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi
võtma oma kuube!“ Mees on põllutööl ilma jakita. Kui see juhtub, siis ütles Jeesus:“ Ära mine
oma riideid tooma.“ „Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil!“
Minek on kiire. Rasedad ja imetavad naised on seega raskustes. „Aga palvetage, et teie
põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.“ Olen varemgi õpetanud, et Piibli prohvetid
panevad palvetele teatud piirangud. Ei tasu selliseid asju paluda, mis on prohveteeringute
vastu. Jeesus ütles, et on vaja põgeneda. Ära raiska oma aega, paludes, et sa ei peaks
põgenema, vaid palu hoopis, et sa ei peaks põgenema talvel või sabatipäeval. Selle alusel võib
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oletada, et juudiriik on loodud, kuna enne selle loomist polnud vahet, kas põgenesid sabatil
või mõnel muul päeval. See salm räägib palju, kui mõistame selle viiteid. Jeesus jätkab salmis
21:“Siis“ Viiendat korda „siis“. Teatud tõlgetes sõna „siis“ esineb, osades mitte, kuid sõna
„siis“ esineb selles peatükis 9 korda. Ja järgmistes peatükkides samuti. See on siis 5. kord.
„Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule
enam iial.“ Vaatame, mis on juba meie ajal toimunud: holokaust, 6 miljonit juuti mõrvati
julmalt ning põletati ahjudes. Stalini tagakiusus Nõukogu liidus suri 7 miljonit inimest. Mao
Tse Tung vastutas 60 miljoni hiinlase tapmise eest. Ja veel saab sündima midagi, mis on veel
hullem, mille taolist pole varem olnud ega saa kunagi olema. Inimesed naersid nende sõnade
üle, kuid Jeesus jätkas:“ Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga
valitute pärast kahandatakse neid päevi.“ Teadlaste arvates on maailmas nii palju
tuumapomme, et nendest piisaks, et hävitada inimkond ja planeet Maa 50 korda järjest. Ma ei
väida, et nii juhtub, kuid see info pole välja mõeldud. See on täiesti võimalik. Sõna „valitud“
esineb peatükis 3 korda. See on tähtis sõna. Valitud tähendab valituid. Kas ehk nõustute, et
olen Piibli põhjal veendunud, et Jumal on valinud valitute jõugu? Ta valis valitud juba enne
maailma loomist. Ef 1. peatükk ütleb, et Jumal valis meid Kristuses Jeesuses juba enne
maailma rajamist. Sa pole väljaheide, kunagi juhtunud õnnetus, vaid oled osa igavesest
plaanist. Igavesse plaani kuuluvad paljud, kes pole praegu veel usus. Jumal tunneb neist
igaühte. Jumal ei puhka enne, kui Ta on kogunud oma valitud. Pauluse sõnad 2 Tim 2:10 on
sügavad:“ Seetõttu ma talun kõike äravalitute pärast, et ka nemad saaksid pääste Kristuses
Jeesuses igavese kirkusega.“ Paulusel oli visioon: Jumalal on valituid igast maailmaajastust ja
igast maast. „Olen valmis kannatama mida tahes, et nemad saavutaksid pääste.“ Ta ütleb, et
lõpp tuleb enne, kui kõik valitud on kogunenud. „Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks,
siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.“ Teisiti öeldes, kui ahistust,
ja see saab olema suur ahistus, Jumal ei lühendaks, ei pääseks keegi eluga. Mis siis on suur
ahistus? Ilm 7:13-14. Oleme juba vaadanud suurt rahvahulka, mis koosneb kõikide maade,
rahvaste, keelte ja hõimude inimestest, kes seisavad trooni ees. „Ja üks vanematest kõneles ja
ütles mulle:“ Need seal valgetes rüüdes- kes nad on ja kust nad tulid?“ Johannes ütles targalt:“
Mu isand, sina tead.“ Kui Jumal küsib kibeda küsimuse, siis on hea vastata:“ Mu isand, sina
tead.“ „Need on need, kes tulevad suurest viletsusest..“ Täpsemalt öeldes, nad on just tulnud
sellest. Johannes nägi neid tulemas välja suure ahistuse seest. „ning on pesnud oma rüüd ja
teinud need valgeks Talle veres.“ Suur ahistus, teist sellist ei ole. Pole olnud ega saa ka olema.
Täpselt nagu Jeesus ütles. „Sellepärast nad on Jumala trooni ees ning on teenimas teda ööd ja
päevad tema templis. See, kes istub troonil, laotab oma telgi nende üle.“ Ta mitte ainult ei
külasta templit, vaid elab seal. Meil on põhjust pöörata oma pilk sellesse olukorda, sest saame
raskusi kogema. Ei tasu kaotada visiooni sellest, mis lõpus meid ootab. Vastasel korral väsime
ja kaotame oma julguse. Ärme kunagi kaota oma visiooni sellest, mis Jumal on aegade lõpuks
planeerinud. On põhjust kannatada kõik ära, et saavutada peamine. Ka Rm 2:9-10 on minu
meelest oluline. Tunnistan, et ma polnud juutidest huvitatud, kui Jumal mind päästis. Mul oli
paar juudist sõpra, kuid nemad olid maailmaga mugandunud ja elasid kuidagi paganarahvaste
viisil. Kuid Jumal on olude sunnil ja oma juhtimise läbi sundinud mind juute tõsiselt võtma.
Olen erand, sest mul on 6 adopteeritud juudi tütart. Paljudel pole sellist peret. Ma ei plaaninud
seda, kuid Jumal plaanis. Rõhutan, et arusaam sellest, mida Jumal on juutidega teinud, annab
Piiblist selgema pildi kui see, kui me seda ei mõista. Paulus ütleb Rm 2:9-10:“ Ahistus ja
kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja, juudile esmalt ja siis kreeklasele, aga kirkus,
au ja rahu igaühele, kes teeb head, juudile esmalt ja siis kreeklasele.“ Jumal tegutseb selles
järjekorras. Kui ahistus algab, satuvad sellesse kõigepealt juudid, siis teised rahvad. On
šokeeriv mõelda holokaustile, kuna see tabas 6 miljonit juuti, kuid mis teistele rahvastele
juhtub? Ahistus ei lõppe juutidega, vaid neile tuleb see esimesena, peale seda teistele
rahvastele. Pöördume tagasi Mt 24 peatükki. Salm 23:“ Kui siis keegi teile ütleb:“ Ennäe,
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Kristus on siin!“ või „Ennäe, seal!“, ärge uskuge, sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid
ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.“ Pange
tähele, ka valituid võib teelt eksitada. Ütlen teile, et võime teha imesid ja tunnustähti, see ei
taga alati tõde. Saatan on võimeline paljudeks imedeks. Karismaatikutel tundub olevat
arusaam, et kui miski on üleloomulik, peab see olema Jumalast. See pole tõsi. Jätke see
meelde. Ap 16 räägib orjatüdrukust, kelles oli lausuja vaim. Ta jälitas Paulust ja Siilast
tänavatel ja hüüdis:“ Need inimesed on Kõigekõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad teile
päästmise teed.“ Ta oli ainuke Filipis, kes teadis, kes apostlid on, kuid ta oli Saatana teener.
Tema tarkusesõnad olid Saatanast. Mida Paulus tegi? Kas võttis tüdruku koguduse liikmeks?
Ei, vaid ajas lausujavaimu naisest välja. Kõik ennustamine on deemonlik. Ennustajad panevad
tihti täppi. Ruth (abikaasa) andis loa teile rääkida: enne kui ta sai kristlaseks, anti talle nõu
minna ennustaja juurde. Ta läks ennustajanaise juurde, keda ta polnud iial kohanud. Ta ei
teadnud naise kohta midagi, kuid ennustaja ütles:“ Su mees on su hüljanud, sul on kolm last ja
enam sa lapsi ei või saada.“ See oli kõik tõde, kuid info tuli Saatanalt. Mis oli Saatana
eesmärgiks? saada Ruth Saatana üleloomulike asjade konksu otsa. Jumala armust ei käinud ta
enam kunagi selle naise juures. Veidi hiljem kohtas Ruth Jumalat. Hoiatan teid, on palju
karismaatikuid, kes ei oska olla antikristuse suhtes ettevaatlikud. On üks garantii nägemaks
tõde ja see on Piibel. Kui sellest eksida, tekivad probleemid ja inimene saab petetud. Ilmutuse
13 räägib valeprohvetitest, kes on antikristuse toetajad. Ilm 13:13:“ Ja ta tegi suuri
tunnustähti, nõnda et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees, ning ta
eksitas ilmamaa elanikke tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees, käskides
ilmamaa elanikke teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu.“
Kuulge, see inimene tekitab taevast tule. Ma ei tunne ühtegi karismaatilist jutlustajat, kes seda
suudaks. See inimene on Saatana teener, kes kasutab üleloomulikke võimeid, eksitamaks
inimesi teelt. Ärge siis usaldage vaid imetegusid. On mitmeid tunnustähti, mis kinnitavad
Jumala Sõna tõde, kuid tõde ei sõltu tunnustähtedest, vaid see on Jumala Sõnas. Jeesus ütles:“
Sinu Sõna on tõde.“ Muud pole vaja teada. Kõik, mis on Jumala Sõna vastu, ei ole tõde ega
pole ka Jumalast. Mt 24:25 ütleb Jeesus:“ Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud.“ Sa ei saa
väita, et sind pole hoiatatud. Ütlen seda kõigile. Te ei saa enam öelda, et teid pole hoiatatud.
„Kui teile siis öeldakse:“ Ennäe, ta on kõrbes!“, ärge siis minge välja;“ Ennäe, ta on
kambrites!“, ärge siis uskuge!“ Miks? Issanda tagasitulek saab olema kõikjal nähtav. On ka
sellist õpetust, et tuleb salajane ülesvõtmine. Ma ei taha vaielda, kuid minu meelest ei saa
ülesvõtmist pidada salajaseks. Ma ei tea avalikumat inimajaloo sündmust, kui see, mida ütleb
Mt 24:27:“ Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on Inimese Poja
tulemine.“ See pole salajane. Vaatame, mis juhtub edasi. Ma loen ja siis selgitan. „Kus iganes
on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.“ Kui paljud teist on näinud raisakotkaid? Ma nägin
raisakotkast esimest korda Egiptuses. Nägin sinises taevas täppi, kes oli lind. Ta keerutas õhus
ja maandus vaikselt. Talle järgnesid teised raisakotkad. Linnud maandusid kaarega. Mõistsin
kohe, et mingi loom oli suremas ja linnud ootasid, et pääseda looma korjuse kallale.
Kõigepealt nad söövad ära silmad. Jeesus ütles, et seal, kus raisakotkad õhus tiirutavad, seal
on korjus. See on minu teooria, mis võib muutuda. Võib-olla on see võrdlus sellest, kuidas
inimesed suhtuvad Jeruusalemma. Raisakotkad tiirlevad juba õhus ja valmistuvad
maandumiseks, sest igaüks tahab tükki maiuspalast. USA, UK, EU, moslemid, Nõukogude
Venemaa, paavst- kõik raisakotkad. Te ei pea mind uskuma. Võin eksida ja see poleks
esimene kord, kuid mõtlen, et nii võib juhtuda. Jätkame. Salm 29. Pane tähele sõna „kohe“.
„Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed
kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse.“ Tähtede kukkumist võib mõista mitut moodi.
Kuid see võib ka tähendada seda, et Saatana inglid tõugatakse taevast alla. Ma ei usu, et siin
räägitakse tähtedest, mida näeme öösel. Kaks näidet sellest. Ilm 8:10:“ Kolmas ingel puhus
pasunat ning taevast kukkus maha suur täht, mis põles otsekui tõrvik ning kukkus kolmandiku
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jõgede ja veeallikate peale. Tähe nimi oli Koirohi.“ See on Saatana ingel, kes aeti taevast
välja. Siis Ilmutuse 9:1:“ Viies ingel puhus pasunat ning ma nägin tähe olevat kukkunud
taevast ilmamaa peale. Sellele anti sügavuse kaevu võti ning ta avas sügavuse kaevu...“ Taeva
tähed tähistavad Saatana ingleid. Täpselt nii ei pea see olema, kuid ma ei kujuta ette, et
terveid tähti kukuks taevast alla. Selle asemel kujutan ette, et taeva väed, Saatana troon ja
tema valitsus taevas hakkab värisema ja ragisema nii, et tema inglid tõugatakse maale. Tekst
on allegooriline. Matteuse 24:30:“ Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja
siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe
ja suure kirkusega.“ Jätkan salajasest ülesvõtmisest. Ma ei taha rünnata kellegi teoloogiat,
kuid mind huvitab tõe leidmine. 1 Ts 4:13 kirjeldab, mis saab toimuma. „Meie ei taha aga,
vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama (kes on kristlastena surnud),
et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on
surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos
temaga on läinud magama. Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me üle
jääme, elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest,“ Me pole paremas positsioonis,
kui magamaläinud. „sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel..“
See ei tundu olevat üldsegi salajane. Kuidas ei näe ja kuule mõni, mis toimub, kui Issand
hüüab, peaingel kamandab ja Jumala pasun mängib? „pärast kistakse meid, kes me oleme üle
jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu,“ Kreeka keeles on
kaks „õhku“. Üks on „aither“, millest tuleb sõna „eeter“ ja teine on „aer“ ehk „õhk“. Siin
kasutatakse sõna „aer“, mis on maapinna lähedal olev õhk. Selle järgi võib otsustada, et
Jeesus on maapinna lähedal, kui meid tõmmatakse Talle vastu. Me kohtume Issandaga õhus.
Mõned ütlevad, et sõna „ülesvõtmine“ pole Uues Testamendis. Tõsi, kuid on olemas mitmeid
piiblitõlkeid. UT kirjutati algselt kreeka keeles, millest võiks seda tõlkida nii:“Meid
tõmmatakse õhku Issandale vastu.“ See tõlge on igati sobilik. Kuid sõna „ülesvõtmine“?
Kreeka keeles „harpazoo“. UT-s on 15 kohta, kus seda sõna kasutatakse ja seeläbi saab selge
pildi sellest, mis peab tulema. Mt 10 ptk esineb „harpazoo“ kolm korda, kui Jeesus räägib,
kuidas hunt varastab lamba aidast. Sõna tähistab äkilist ja võimast tegevust. Mt 13 ptk
kasutatakse sama sõna linnu kohta, kes püüab kinni seemne ja viib selle ära. UT-s kujutab
sõna „harpazoo“ sageli ülesvõtmist. Kui Filippus oli ristinud eunuhhi Ap 8, võeti ta üles.
Paulus räägib sõbrast, kes tõmmati kolmandasse taevasse 2Kr 12. Ilm 12:5:“ See laps haarati
Jumala ja ta trooni juurde.“ Neli korda esineb sõna kohtades, mil keegi tõmmati rahvahulgast
või mingist muust olukorrast üles. Siin on iseloomustus ülesvõtmisest. Ülesvõtmine tuleb
hoiatuseta, see on kiire ja võimas. Kui see tuleb, pole enam aega valmistuda. Kui alles siis
valmistud, jääd hiljaks. Pead olema valmis. Salm 29. Ütlen taas, et ma ei taha teooriaid ümber
lükata, kuid kõik teooriad ei paista Piibliga kokku minevat. Jeesus ütleb, et kohe peale ahistust
tuleb Issand. On ka selline teooria, et kirik saab poliitiliselt nii tugevaks, et see võtab maailma
valitsuse enda alla, seab selle korda ja annab siis tagasi Jeesusele, kui Tema tuleb. Piibel seda
ei räägi. Jeesus tuleb kohe peale suurt ahistust. Kui kirik võtab vastutuse maailma olukorrast
enne Jeesuse tulekut, oleks kirik vastutav ka suurest ahistusest. Piiblis pole silpigi sellest, et
maailm oleks korrapärane, kui Jeesus tuleb. Vastupidi, maailm saab olema halvimas
võimalikus jamas. Jeesus seab selle korda, mitte kirik. „Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja
tunnustäht taevas...“ Ma ei tea, mis see on. „siis halavad kõik maa suguvõsad..“ Sk 12 ütleb,
et kõik Iisraeli suguharud kurvastavad, kui nad näevad Messiast ja mõistavad, et nad lõid
Tema risti. Tundub, et kurbus levib üle kogu maailma. Imeline mõelda Inimese Pojale, kes
tuleb pilvedes, väes ning suures aus. Lk 9:26 on üks minu lemmiksalmidest. „Jah, kes iganes
häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb ka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma kirkuses ning Isa
ja pühade inglite kirkuses.“ Jeesuse tulekus on kolmekordne kirkus: Tema, Isa ja inglite
kirkus. Js 24:23:“ Siis on kuul häbi ja päike häbeneb, sest vägede Issand on kuningas Siioni
mäel ja Jeruusalemmas, ja tema vanemate ees paistab auhiilgus.“ Kirkus siiski ei kahjusta
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silmi. Seda ma ootan, ehk teiegi. Kui suren enne seda, äratatakse mind üles. Kui elan, näen
seda auhiilgust. Seda tasub oodata. Kui kaotame visiooni selle kirkuse tulemisest, satume
lootusetusesse, kuna maailm läheb aina halvemas suunas. Sünnitusvalud ei vähene, vaid
võimenduvad. Küsimus on selles, nagu ütlesin, kas tõesti tahate last saada? See sõltub teist
endist. Salm 31:“ Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema
valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.“ Siin ei koguta kirikut, vaid neid, kes on
maa peal alles ja kes on Jumala valitud. Nad on alles jäänud, kuna Ta on nad valinud. See
pole osadele kerge. Kuid me pole päästetud seetõttu, et valisime Jeesuse, vaid seetõttu, et
Jeesus valis meid. Mõistate? Jeesus ütles jüngritele:“ Te pole valinud mind, vaid mina olen
valinud teid.“ Kui Jumal on sinu valinud, pead sa Tema valikule reageerima, kuid iial ei
algatanud sina seda valikut. Niipalju kui mina aru saan, ei tule lõpp enne, kui kõik valitud on
koos. Nüüd salmid 32-34:“ Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad noored
võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike
seda, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga. Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao,
kuni kõik see on sündinud.“ Luukas laiendab seda võrdlust. Lk 21:29:“ Ja ta rääkis neile
võrdumi:“Vaadake viigipuud ja kõiki puid:...“ Me teame, et on neli aastaaega: kevad, suvi,
sügis, talv. Osades maailma paikades pole aastaaegu. Õpetasin 5 aastat Ida-Aafrikas
aafriklasi. Õpetasin neile seda salmi, kuid kõigepealt pidin rääkima, et osades maades puud
langetavad oma lehed, kuni pungade puhkemiseni. Seletasin, et nii saab olema. Osa aastast on
puudel vaid raagus oksad. Ma pole puude ekspert, kuid lehetud puud näevad sarnased välja.
Kui puudel hakkavad pungad avanema, oskan juba puuliike eristada. Samamoodi on olukord
rahvastega. Rahvastes on kaua olnud vaid raagus oksad, kuid nüüd on igal pool maailma
rahvastel hakanud kasvama lehed. Jeesus ütles, et kõigepealt viigipuu, siis teised puud.
1948.a. puhkes Iisrael-viigipuu õide. Olin seal, kui see juhtus. Nad said inglastest lahti, nagu
muudki rahvused. Nad ütlesid:“ Me oleme oma riik. Meil on oma ajalugu, kultuur ja keel.
Tahame ise oma maad valitseda.“ Alates nendest aastatest on ainuüksi Aafrikas iseseisvunud
üle 50 riigi. Sama tendentsi võib näha ka Aasias ja mujal. Mis neid maid motiveerib? Elasin
aafriklastega koos paar aastat enne nende maa iseseisvumist. Nad ütlesid:“ Me oleme oma
riik, meil on oma kohalik keel, räägime ka inglise keelt, kuid see pole meie keel. Meil on
pärimuslikud kombed ja oma riietusstiil. Tahame olla ise.“ Mida see tähendab? Puud
puhkevad lehtedesse. See on juhtunud igal pool. Kolonialism on nüüdseks paha sõna, kuid nii
polnud 50 aastat tagasi. Uus sõna on natsionalism või etnilisus, mis läheb Jeesuse jutuga
kokku. Millega? Puud puhkevad lehte. Jeesus ütles, et kui näete puid lehte puhkemas, teate,
mis toimub. Kui näete seda juhtumas, ei pea pastorilt küsima, kuna ta võib-olla ei oskagi õiget
vastust anda. Näed ja tead ise, et suvi on lähedal. Koloniaalriikide hääbumine ja natsionalismi
tõus on selged märgid lõpuaegadest. Puude lehte puhkemine pole veel lõppenud. Kui me seda
näeme, teame, et suvi on lähedal. Ei pea teoloogidelt küsima, mis toimub. Võib-olla nad ei
oskagi õiget vastust anda. Jeesus ütles, et näeme ja teame neid asju.
Alandumine paastu kaudu.
Tunnistame Ruth’iga koos 1 Peetruse 5:6-11. Teemaks on alandumine. „Jumal paneb
suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu.“ Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema
teid ülendaks õigel ajal; heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest! Olge
kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.
Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu
kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse
Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete
kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.“ Järgmisena vaatame
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3. Moosese 16:29-31. Siin on teemaks Suur Lepituspäev, mida juudid nimetavad Yom
Kippuriks. See on olnud juudi kalendri kõige püham püha. Jumal rääkis Moosese kaudu
Suurest Lepituspäevast:“ See olgu teile igaveseks kohustuseks: seitsmenda kuu kümnendal
päeval peate alandama oma hinged; ja te ei tohi teha mitte mingisugust tööd, ei päriselanik
ega võõras, kes teie keskel elab, sest sel päeval toimetatakse lepitust teie eest, et teid
puhastada; te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest Issanda ees! See olgu teile täielikuks
hingamispäevaks; siis alandage oma hinged, see olgu igaveseks kohustuseks!“ Seda ei
muudeta kunagi. Juudid on seda määrust täitnud 3400 aastat, tähistades Yom Kippurit. Isegi
koonduslaagris pidasid nad seda püha. Apostlite 27:9 räägib paastupäevast. On ka teisi viise
hinge taltsutamiseks, kuid kuna Jumal käskis meil oma hinge distsiplineerida, pidas Ta silmas
paastu. Defineerin paastu nii: ilma toiduta vaimsel eesmärgil. See ei puuduta tingimata
joomist. Mõned juudid ei söö ega joo 24 tundi Yom Kippuri ajal. Kuid olla kolm päeva
joomata on ohtlik, ma ei soovita seda. Tunnen jutlustajat nimega Tommy Hicks, kes rändas
läbi terve Argentiina ja ei söönud ega joonud 17 päeva. Mooses oli ilma söögi-joogita 40
päeva, kuid ärge proovige seda üle kolme päeva, kui te pole sellises Jumala üleloomulikus
ligiolus nagu Mooses oli. Paast ei tähenda vaid söömata olemist, vaid toidust hoidumist
vaimulikel eesmärkidel. Miks nõudis Jumal Iisraeli rahvalt sellist hinge taltsutamist? Sõna
„distsiplineerima“ tähendab alistamist, alandamist ja inimväärikuse tallamist. Jumal tahab, et
me alandaksime ja alistaksime oma hinged, hüljates oma eneseväärikuse. Ta ütles Iisraeli
lastele:“ Kui te ei tee seda igal aastal, pole te enam minu rahvas.“ Jumal peab selle seaduse
täitmist väga tähtsaks. Miks? Peame mõistma hinge töötamisviisi. Inimene on kolmainu
olend, loodud meenutama kolmainu Jumalat. Vaim, hing ja ihu. Ma ei hakka seda analüüsima,
kuid oma olemuselt on hing ego ehk „mina“. Mitmete teoloogide arvates on hingel kolm
funktsiooni: mõistus, tahe ja emotsioonid. Õigem järjestus oleks: tahe, mõistus ja
emotsioonid. Lihtsustatult öeldes ütleb inimese hing:“ Tahan, mõtlen, tunnen.“ Igaühe meie
hing on väga uhke ja ennast ülistav. Jumal ütleb:“ Kui tahate minu õnnistust, peab igaüks
õppima seda uhket ja omakasuahnet ennast alandama.“ Meenutan ühte advokaati, kes kuulas
mu paastualast jutlust. Tema meelest oli see hea idee. „Paastun 24 tundi.“ Paast oli ränk. Iga
kord, kui mees möödus kohvikust või saiakeseputkast, suutis ta vaevu kiusatusele vastu
panna. Ta pidas siiski vastu. Ta ütles kõhule:“ Oled tekitanud mulle palju probleeme täna.
Oled taltsutamatu, seetõttu karistan sind. Paastun ka homme.“ See on hinge taltsutamine,
alandumine Jumala distsipliini ja valitsuse alla. Jumal ütleb:“ Kui te seda ei tee, pole te enam
minu rahvas.“ Psalmis 35:13 ütleb Taavet, loen sellest vaid viimase osa:“ Aga minul...oli
kotiriie kuueks;“ See on märk kurvastamisest. Paast ja kurvastamine on lähedased. „ma
kurnasin oma hinge paastumisega;“ Modernses inglise tõlkes on „kurnasin end“, heebrea
keelses tekstis on „kurnasin hinge“. Selles on üks põhjus, miks Taavet jäi ellu. Tal oli hunnik
probleeme ja ta ei käitunud alati õieti, kuid ta õppis alanduma ja „oma hinge kurnama“. Just
see tegi temast suure Jumala mehe. Iga korralik Jumala teener peab õppima oma hinge
alandama. On ka teisi viise selle tegemiseks, kuid paast on õige piibellik viis. 1. Peetruse 5,
kus Peetrus ütles:“ Alanduge Jumala vägeva käe alla.“ Toon järgmisena mitmeid ajaloolisi
näiteid sellest. Kõigepealt VT-st ja siis UT-st. Kui sain päästetud 1941 aastal, ei tundnud ma
üldse Piiblit. Kuid anglikaanina polnud ma ka täiesti piiblivõõras. Anglikaani kiriku suur
tugevus on selles, et jumalateenistusel loetakse päeva piiblitekst ette. Tundsin veidi Piiblit,
kuid ei saanud sellest vaimselt aru. Olin 24-aastane. Olin saanud hariduse Inglismaa parimates
koolides. Ma polnud kunagi kohanud kedagi, kes oleks väitnud, et ta on uuesti sündinud. Ma
ei teadnud, et selline kogemus on üleüldse võimalik. Siis kohtusin Jeesusega dramaatilisel
viisil keset ööd armee barakis. Ma ütlen teile:“ te võite teha igasuguseid asju ja püsida
seejuures muutumata. Võite palvetada, käia kirikus ja ikkagi jääda samasuguseks. Kuid kui te
kohtate Jeesust, pole te enam samasugused, nagu enne. Ma ei teadnud siis veel, et Jumal
räägib inimestele, kuid omal viisil ilmutas Ta mulle, et Ta tahab, et paastuksin ühe päeva
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nädalas. Uhkustamata tunnistan, et olen teinud seda 1941. aastast kuni tänaseni. Tihti olen
paastunud pikemalt. Ma ei lakka kunagi paastumast. See on nii tähtis. Vaatame mõndasid
Piibli paastujaid. 1. Saamueli viimane salm on huvitav, mis räägib Gileadi Jaabesi elanikest.
1. Saamuel 31:13:“Seejärel nad võtsid nende luud ja matsid Jaabesisse tamariskipuu alla ning
paastusid seitse päeva.“ Ütlesin endale, et kui nemad seda suutsid, suudan minagi. Pealegi
olid nad maaharijad, kes pidid hoolitsema põldude ja loomade eest. Nad ei võinud lihtsalt
istuda ja laiselda. Ikkagi nad paastusid seitse päeva. Jumal avas mu südame mõistma, et need
1. Saamueli raamatu viimased salmid on pöördepunktiks. 1. Sm on Iisraeli ajaloos laostumise,
tapmise ja lõhenemise aeg. 1. Sm lõpus said vilistid Iisraeli lastest võitu ja ajasid nad nende
linnadest minema. Nad põgenesid Jordani idapoolele. Taavet läks tagasi Siklagisse, kuid
amalekid olid linna vallutanud ja selle põletanud ning võtnud vangi Taaveti ja tema meeste
naised ja lapsed. Hullemat olukorda ei suuda ette kujutada. Kuid 1 Sm ja 2 Sm on
vastandlikud kohad. 2 Sm on elustumise, ühinemise ja võidu raamat. Mis pööras rahva
saatuse? Gileadi Jaabesi mehed. Paastu olulisust ei saa üle rõhutada. Jaabesi meeste paast
muutis olukorda. See oli pöördepunktiks. Vaatame teisi tuntud paastujaid, nagu näiteks Joona.
Vaatame Joona 3. Enamikele on Joona lugu tuttav. Ta oli prohvet, keda Jumal õhutas minema
itta Niineve linna. Kuid Joona läks vastassuunas, minnes läände. Olen analüüsinud Joona igat
sammu, mis viisid teda allapoole. Ta läks mägedelt tasandikule, tasandikult linna, linnas laeva
peale ja laeva pealt merre. Las see olla teile hoiatuseks. Ärge laske Jumala Sõnal liugu, muidu
viib iga samm teid allapoole. Joona on üks mu lemmiktegelasi. ...Meid oli kokku 30-40
inimest suures saalis ja me vaatasime üksteisele otsa, teadmata, mida teha. Me ei tea, mida me
saavutasime. Terve päev kulus meil selleks, et jutlustada veega ristimisest. Koguduses, kus oli
katoliiklasi, episkopaale, presbüterlasi, baptiste ja nelipühilasi, oli veega ristimine väga tabu
teema. Pool päeva rääkisime deemonitest. Meie koosolekud lõppesid ja sain sealt mitmeid
sõpru, kelledega olen terve ele suhelnud. Tänu Jumalale selle eest. Tundsin mõndasid
kohalikke Seattle’i pastoreid. Nad ütlesid, et need koosolekud on raha kogumiseks ja mitte
Seattle’i linna evangeliseerimiseks. Tegelikkuses oli meie koosolekutel suurem mõju Seattle’i
linnale kui ühelgi evangeelsel koosolekul. Istudes lennukis, tagasiteel Fort Lauderdale’i
mõtlesin:“ Kuidas on võimalik, et üritus, mille eesmärgiks pole evangeelne kuulutustöö,
kannab rohkem vilja kui evangeelne üritus, mis on selleks mõeldud?“ Siis küsisin mõttes
midagi Jumala käest ja kuulsin Teda oma sisimas ütlevat:“ Ütle, kumb oli probleemsem, kas
Joona või Niineve elanikud?“ Mõtlesin asja üle ja vastasin:“ Issand, kui said Joonaga asjad
korda, polnud Niinevega üldse probleeme.“ Jumal rääkis mu sisemuses:“ Kui saan
jutlustajatega asjad korda, pole inimesed probleem.“ Pange tähele, siin on peidus oluline tõde.
Kogusime Kristuse ihu kokku. See on lihtne. Jumala rahva saab kokku, kuid jutlustajaid ja
pastoreid on raske kokku tuua. Mõistsime seda ja ütlen kriitikata, et mitte lambad ei löö karja
laiali, vaid karjased. Lambad saab kokku tuua, kuid karjaste kokku tulemine vajab imet. See
oli väike niidiots Joona loos. Teame, et Joona sai teise võimaluse. Joona 3:5“ Siis Joona võttis
kätte ja läks Issanda sõna peale Niinevesse; Niineve oli suur linn Jumala ees: kolm
päevateekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima; käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja
ütles:“ Veel nelikümmend päeva ja Niineve hävitatakse!“ Ja Niineve mehed uskusid
Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed.“ Miks Joona
lihtsad sõnad mõjusid nii võimsalt sedavõrd suurele ja patusele linnale? Jõudsin selle
järelduseni, et see tulenes sellest, et teda oli vaala kõhus läbi katsutud. Nii ei rääkinud ta
Jumala kohtust teoreetiliselt, vaid oma kogemusest. On hämmastav, et Niineve, paha ja
vägivaldne linn, kõik elanikud, ülikutest lihtrahvani parandasid meelt. Nad kuulutasid välja
paastu, mil keegi ei tohtinud süüa-juua, isegi mitte kari. Terve linn paastus. Kuskil mujal
Piiblis pole minu arvates niivõrd suurt paastu. On hämmastav, et Niineves oli üks kord üks
prohvet ja kogu linn parandas meelt, kuid Iisraelis oli mitmeid kordi mitmeid prohveteid ja
seal ei sündinud kunagi Niineve sarnast meeleparandust. Vanasõna ütleb:“ Tuttavlikkus tapab
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väärtustamise.“ See on paljude puhul tõsi. Piibel on niivõrd tuttav meile, et see ei avalda enam
mõju. Ühe või paari päeva paast muutis Niineve ajaloo. Linn sai Jumala kohtu ees
ajapikendust ligi 100 aastat. On huvitav, et Niineve jäi alles, kuid Põhja-Iisrael mitte ja Jumal
kasutas Niinevet vahendina Põhja-Iisraeli hukatuses. See on meile õpetuseks. Üleni paha
paganlik linn muutus palve ja paastu abil. Järgmisena vaatame Estri lugu. Ester 4. peatükki.
Iisrael, juudid, ei paastunud ega parandanud meelt, kui Iisrael oli vaba ja iseseisev maa. Kui
nad küüditati ja Haaman plaanis juute hävitada, parandas kogu rahvas meelt ja paastus. Võibolla on meie olukord samasugune. Oleme vabad ja iseseisvad teatud piirini. Kas kasutame
oma vabadust õieti või ootame, kuni see võetakse meilt ära? Ja alles siis teeme seda, mida
tegid juudid Suusa linnas. Nad alandusid, nad mõistsid, mida Jumala sau teeb. Kallid õedvennad, palvetan, et me ei peaks minema sama teed mööda. Lihtsalt võib juhtuda, et kaotame
oma iseseisvuse ja vabaduse ja siis leiname seda, et me ei kasutanud oma vabadust paremini.
Vaatame Estri raamatut. Käsk oli välja antud, et kõik juudid tuleb tappa. Mordokai, Estri
nõbu, oli tõstnud Estri kuninganna staatusesse, kuid keegi ei teadnud, et ta oli juuditar.
Mordokai saatis sõnumi Estrile kuninga paleesse, Ester 4:13-17:“ siis Mordokai käskis Estrile
vastata:“ Ära mõtle, et sa kuningakojas paremini pääsed kui kõik muud juudid! Sest kui sa sel
ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute! Ja kes
teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse?“ Siis Ester
käskis Mordokaile vastata:“ Mine kogu kokku kõik Suusanis leiduvad juudid ja paastuge
minu pärast; kolm päeva ärge sööge ega jooge ei öösel ega päeval. Minagi paastun oma
teenijatega nõnda. Ja siis ma lähen kuninga juurde, kuigi see pole seadusepärane. Aga kui ma
hukkun, siis hukkun!“ Siis Mordokai läks ja tegi kõik nõnda, nagu Ester teda oli käskinud.“
Ester 5:“ Ja kolmandal päeval pani Ester selga kuninglikud rõivad ning astus kuningakoja
siseõue...“ Seaduse järgi pidi kutsumata külalised tapetama, kui just kuningas ei osutanud
kuldkepiga nende peale. Minu meelest on see lahe. Ester paastus ja palvetas, kuid kui ta läks
kuninga juurde, riietus ta kuninglike rõivastega. Seaduse järgi ei tohtinud paastu ajal kuninga
juurde minna. Peale paastu sai ka kogudus endale justkui kuninglikud rõivad ja kogudus on
nagu kuninganna. Olen teinud sel teemal väikse jutlusesarja:“ Ester-kuninganna, keda Jumal
otsis“. Ester on mind palju mõjutanud. Ta muutis oma maa ajalugu. Tema ja juudid, kes
paastusid. Kui tahame oma ajalugu muuta, on tõhusaim viis selle tegemiseks paastuda ja
palvetada, sest see tähendab alanduda. Nii taandub meie ego ja teeb ruumi Jumala tegudele.
Vaatame Esra raamatut, pagendusest saabuvaid juute. Esra 8:21-23. Esra oli saanud Pärsia
kuningalt käsu viia rühm juute Baabüloni vangipõlvest Jeruusalemma. Reis oli pikk ja kulges
läbi vaenlaste territooriumide ja hõimualade. Reis oli ohtlik ja Esral oli naistele ja lastele
lisaks kaasas ka kallid templinõud. Tema mureks oli see, et kuidas neid teekonnal kaitsta. Ta
ütles:“ Oleksin võinud küsida kuningalt ratsa-ja jalaväeüksust, kuid ütlesin kuningale, et
Jumal hoolitseb nende eest, kes teda teenivad.“ Siin on kuulutustöö problemaatika. Peame
kogema seda, mida kuulutame. Kogemustest tunnistamine on rääkimise põhjus. Edasi juhtus
nii:“ Esra 8:21:“ Ja ma kuulutasin seal Ahava jõe ääres paastu, et me alandaksime iseendid
oma Jumala ees ja paluksime temalt õnnelikku teekonda enestele ja oma lastele ja kogu oma
varale. Sest mul oli häbi kuningalt küsida sõjaväge ja ratsanikke, et need kaitseksid meid
teekonnal vaenlaste vastu, vaid me rääkisime kuningaga ja ütlesime:“ Meie Jumala käsi on
heana kõigi peal, kes teda otsivad, aga tema võim ja viha on kõigi vastu, kes tema hülgavad.“
Nõnda me paastusime ja otsisime selles asjas abi oma Jumalalt ja tema kuulis meie palvet.“
Nad jõudsid kaitstult Jeruusalemma. Seoses sellega ütlen teile, koolitatud ameeriklastele
midagi. Inglasena olen mõistnud ühte: selle maa ajaloo lähtpunkt on ühine palve ja paast.
Nüüd liigume Uude Testamenti. Paljud ütlevad:“ See on Vana Testament, selliseid asju tehti
VT-i ajal.“ Vennad-õed, see on vale. Parim UT-i paastu näide on Jeesus. Luuka 4:1. Jeesus on
kuulutustööd alustamas. „Jeesus aga, täis Püha Vaimu, tuli tagasi Jordani äärest ja aeti Vaimu
läbi kõrbe, kus ta oli nelikümmend päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja
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kui need täis said, tuli talle nälg.“ Vahest juhtub nii, et paastu ajal pole nälga, kuid kui paast
saab läbi, ärkab näljatunne. See juhtus enne seda, kui Jeesus kuulutustööd alustas. Ta ei
kuulutanud avalikult kuskil, enne, kui Ta oli olnud 40 päeva kõrbes, paastudes, palvetades ja
otsides Jumalat. Salmis 1 öeldakse:“ Jeesus oli täis Püha Vaimu.“ Paastuaja lõppedes, salmis
14:“ Jeesus tuli Vaimu väes tagasi Galileasse...“ Selgitan teile paari asja: On üks asi olla täis
Püha Vaimu ja teine asi kuulutada Püha Vaimu väes. Kuidas saada väge? Paastu ja palvega.
Paljud kristlased, keda tunnen, on täitunud vaimuga, kuid neil pole kübedki Jumala väge,
kuna neis valitseb vana loomus. Piibli järgi tuleb Vaimu vägi paastu ja palvega. Kui Jeesus
kuulutas, vaatame põhiliselt mäejutlust, kasutas Ta sõna „Kui sa..“ Mt 6:2:“ Kui sa nüüd
almuseid jagad,“ Ta ei öelnud „kui otsustad aidata“, vaid „aidates vaeseid“. Ta pidas seda
iseenesestmõistetavaks, et aitame vaeseid. „Siis, kui palvetate..“, mitte „kui otsustate
palvetada.“ Salm 16:“ Kui paastute...“, mitte „kui otsustate“, vaid „paastudes“. Jeesus pidas
paastu sama iseenesestmõistetavaks kui vaeste aitamist ja palvetamist. Mäletate, kui rääkisin
jüngrite ja koguduseliikmete erinevusest. Siin on üks erinevus: jüngrid paastuvad,
koguduseliikmed võivad, kuid ei pruugi paastuda. Vaatame Apostlite tegude 13. ptk.
algkoguduse põhimõtteid. Siin räägitakse esimeste misjonäride väljasaatmisest. Isegi sõna
„misjonär“ polnud kasutusel, vaid neid hüüti apostliteks. See on kogu kirikuajaloo
pöördepunktiks. Ap 13:1:“Aga Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid:
Barnabas, Siimeon, keda hüüti Nigeriks, Luukius Küreenest, Manaeen, kes oli kasvanud üles
koos nelivürst Heroodesega, ja Saulus. Kui need siis Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha
Vaim:“ Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud!“ Algkiriku
juhtidele, kes olid õpetajad ja prohvetid, tähendas Jumala teenimine ka paastu. Piibel ütleb:“
Kui need siis Issandat teenisid ja paastusid,...“ Näeme siit, et Jumala teenimisse kuulub ka
paast. Ära siis ütle, et sa oled Jumala teener, kui sa kunagi ei paastu. Paast on Piibliga
kooskõlas. Nad said Jumalalt sõnumi:“ Läkitage Barnabas ja Saulus.“ Siis nad paastusid
edasi. Salm 3:“ Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad
teele.“ Nad paastusid ja palvetasid kaks korda: kõigepealt siis, kui nad said Jumalalt sõnumi.
Teise paastumisega nad varustasid Barnabase ja Sauluse Vaimu väega ja saatsid nad teele.
Loeme Ap 14:23. Esimesel misjonireisil rajasid nad kogudusi. Ütlen seda: inimgrupp ilma
vanemate või juhtideta pole kogudus. Õiged vanemad on koguduse vundamendiks. Salm 23:“
Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid
nad pärast palvetamist ja paastumist nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud
uskuma.“ Esimeste koguduste rajamisega seostus kaks olulist asja: apostlite läkitamine
misjonitööle ja kogudusevanemate valimine. Mõlemat tehti palve ja paastu abi, mis on niivõrd
olulised koguduse elus. Vaatame palve ja paastu prohvetlikkust. Joel 2. Peatükk räägib
keerulisest kriisist. Pole selge, mis ajale tekst viitab, igatahes oli rahva saatus kaalukaussidel.
See on prohvetlik käsk. Joel 2:15:“ Puhuge sarve Siionis,“ Siin mõeldakse šofarit, ülev pill,
millega kutsutakse Jumala rahvas kokku. „pühitsege paastupüha, kutsuge kokku pühalik
koosolek!“ See tähendab aega, mil ei tehta midagi muud, kui otsitakse Jumalat- pühalik
koosolek. „Koguge rahvas, pühitsege kogudust, tooge kokku vanemad, koguge lapsed ja
imikud, peigmees tulgu välja oma toast ja pruut oma kambrist!“ Kokku kutsuti terve rahvas.
Kogu ühiskond osales paastus ja palves. „Eeskoja ja altari vahel nutku preestrid, Issanda
teenrid ja öelgu: Säästa, Issand, oma rahvast ja ära anna oma pärisosa teotuseks, paganaile
pilgata! Miks peaks rahvaste seas öeldama: Kus on nüüd nende Jumal?“ Maa on kriisis. Jumal
õhutab rahvast:“ Kuulutage välja püha paast.“ Kui uurime Jumala korraldusi, siis esimesena
teevad seda koguduse juhid- vanemad ja pastorid. Arvan, et see peakski nii olema. Koguduse
juhid peavad astuma esimese sammu. Jätkame Joeli 3:1:“ Ja pärast seda sünnib,..“ Pärast
mida? Paastu. „et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad
ennustama,“ Mis põhjustab Vaimu väljavalamise? Paast. Kogu koguduse ühine paast. Jumal
pole muutunud. Usun, et kui Ameerika (ja teiste maade) kogudused paastuksid koos Vaimus,
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oleks sellel tulemus. On võimalik, et see jumalatu rahvas taastatakse Jumala väe abil tema
õigele positsioonile. Ma ei väida, et see juhtub, kuid see võib juhtuda, kui toimime õieti. Kõik
sõltub sellest, mida me teeme. Tahan veel ühe asja võtta. Mida ütleb 2. Ajaraamat 7:14? „ja
kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad
mu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende
patu ning säästan nende maa.“ Issand rääkis hiljuti mulle, Ta ütles:“ See, mida sa oled
jutlustanud, on täiesti õige, kuid mu rahvas pole kunagi astunud esimest sammu. Kui nemad ei
astu esimestena, ei tule ka teised kaasa.“ Mis on esimene samm? Alandamine ja palvetamine.
Ameerika kogudused pole üheskoos end alandanud. Mitmed meist pole alandunud. Kõike
muud võib teha, kuid sellest pole abi. Paast ise ei tee alandlikuks. Variserid, kes paastusid
kaks korda nädalas, uhkustasid sellega. Paast pole teenetemärk, mida teistele näidata. Asi
puudutab meid endid. Me peame alanduma. Mõeldes selle üle, tundsin, et Jumal andis mulle
lihtsa nipi alandumiseks ja see kindlasti töötab. Tead, mis see on? Pattude tunnistamine 1 Joh
1:9:“ Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie
patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.“ Jumal ei luba seda teha, kui me ei tunnista oma
patte. Ma ei tea ühtegi Piibli kirjakohta, mis lubab anda patud andeks, kui me ei tunnista neid.
„Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks..“ Kui me
oma patud tunnistame, siis alandume Jumala ette. Sa ei või olla peale seda uhke, kui oled kõik
oma jubedad teod üles tunnistanud. Rääkisime pattude tunnistamisest vertikaalsuunas
(inimeselt Jumalale), kuid on tähtis neid ka tunnistada horisontaalsuunas. Jaakobus 5:16
ütleb:“ tunnistage üksteisele oma patud..“ Vältimaks arusaama, et patud peab tunnistama
tingimata pastorile, kasutavad piiblitõlkijad sõna „üksteisele“. Enamus tõlkeid ütlevad seda:
Jaakobus 5:16:“ Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite
terveks!“ See on füüsilise tervenemise võti. Kuid inimesed ei tee seda. Me paneme vaid käe
inimeste peale ja ütleme:“ Vend, Jumal tervendab sind.“ Kuid Jumal ütleb:“ Võib-olla peaksid
oma patud kõigepealt üles tunnistama, kuna tunnistamata patt peatab tervenemist.“ See pole
ainus põhjus, on ka teisi põhjuseid. Võib-olla on see üheks põhjuseks, miks palve ei paranda
inimesi. Ma ei usu, et tunneme uhkust, kui oleme siiralt üksteisele oma patud üles
tunnistanud. Kui mees ütleb naisele:“ Kallis, anna andeks. Ma ei kohelnud sind õieti. Rääkisin
sinuga halvasti. Olin kannatamatu ega pannud su vajadusi tähele.“ Mees ei või seda uhkena
öelda. Või kui naine ütleb mehele:“ Anna andeks, et ma pole sind austanud nii, nagu oleksin
pidanud. Olen olnud isekas. Anna andeks! Ma pole olnud selline naine, nagu ma Piibli järgi
peaksin olema.“ Mitte keegi, kes siiralt niimoodi teeb, ei saa olla enam uhke. Alandumise võti
on pattude tunnistamine. Olen ka varem öelnud, et Jumal ei nõua meilt iga üksiku patu
tunnistamist, mida oleme elu jooksul teinud. Kuid kui keeldume oma pattu tunnistamast, ei
anna Jumal seda andeks. Pakun välja, et tunnistame nüüd oma patud Jumalale ilma suurema
šõuta. Mäletate:“ Kui me mõistame teha head, kuid ei tee seda, on see meile patuks.“ Me ei
patusta vaid tegudega, vaid ka tegematajätmisega. Kuid nüüd oleme igaüks Jumala ligiolus ja
laseme Püha Vaimu sõrmel osutada meie pattudele.
Kuidas mõista piibellikku sõnumit?
Piibelliku prohveteeringu mõistmise juures on oluline tunnistada Jumala kõikvõimsust,
majesteetlikkust ja õigsust. Jumalal on alati õigus. Ta ei tee kunagi vigu. Kõik, mida Tema
teeb, on õige. Mõned on olnud olukordades, milles tundub, et Jumal on kas olnud ebaõiglane
või teinud vea. See on vale mõtteviis. Jumalal on alati õigus. Tsiteerime koos Ruth’iga kombe
kohaselt Piiblisalme, mis on seekord Taanieli raamatu 2. ja 4. peatükist. Nendes kuulutatakse
Jumala kõigeväelisust ja majesteetlikkust. Tn 2:20:“ Jumala nimi olgu kiidetud igavikust
igavikku! Sest tema päralt on tarkus ja vägi. Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab
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kuningaid ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Tema
paljastab sügavused ja saladused, tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus.“
Tn 4:31:“..kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Kõiki, kes
elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab, nagu tahab, niihästi taeva väega kui
maa elanikega, ega ole seda, kes võik lüüa tema käe peale ja öelda temale:“Mis sa teed?“
Viimased salmid olid kuningas Nebukadnetsari sõnad. Ta läks rasketest aegadest läbi, enne,
kui mõistis Jumala suurust. Ta elas seitse aastat nagu metsloom, pealegi veel alasti olles. Ta
juuksed kasvasid, nagu linnu suled, tema küüned, nagu looma küünised ja ta sõi rohtu.
Seitsme aasta pärast andis Jumal talle tagasi kõik, mille Ta oli ära võtnud, peale seda oli
kuningas muutunud. Ta oli õppinud Jumala koolis distsipliini ja tema tunnistus oli:“Tema
valitsus on igavene valitsus. Maa elanikud on kõik tema ees tühised. Tema talitab kõigiga nii,
nagu tema tahab. Pole kedagi, kes võik teda takistada.“ Nebukadnetsar oli oma aja võimsaim
monarh. Kuid ta õppis mõistma, et on keegi, kes on igati suurem, kui tema- Iisraeli Jumal.
Vahest küsin inimestelt:“ Kui pääsed Jumala armust taevasse, siis keda sa taevas kohtad? Kas
kuningas Saalomoni või kuningas Nebukadnetsarit? Mul pole sellele küsimusele vastust, kuid
see on huvitav küsimus. Äkki kohtud nende mõlemaga. Nüüd räägime oma teemast:“ Kuidas
läheneda piibellikule prohveteeringule?“ Need kristlased, kellega olen kokku puutunud (eri
maadest, eri usutunnistustest ja eri taustadest), hindavad Piibli prohveteeringuid üsna viletsalt.
Umbes neljandik Piiblist on prohvetlik. Sa ei saa jätta neljandikku Piiblist tähelepanuta ja
oodata, et sul on kõike, mida Jumalal on sulle pakkuda. Meie ajas on tähtis mõista ka Piibli
prohveteeringute tausta. Olen märganud, et mõni vihkab nn. prohveteid, kes ennustavad
Issanda nimel sellest, millal Jeesus tuleb tagasi. Iga natukese aja tagant see juhtub. Sellepärast
ütlen:“Kui see on prohvetlus, ei taha ma sellega tegemist teha.“ See on sinu poolt vaadatuna
katastroofiline, kuna vajame arusaamist piibellikest prohveteeringutest. 2 Pt 1:19. Peetrus on
just rääkinud Jeesuse ilmutusest, mida tema ja veel kaks apostlit Muutmisemäel tunnistasid.
Nad nägid au ja kirkust, mille Jeesus sai Isalt, Jumalalt. Peetrus jagas oma kogemust kui
tunnistaja, kuid ta ütles, et on veel midagi olulisemat:“Ja nii on meil midagi kindlamat
prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas,
kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.“ Peetrus ütleb:“
Muutmisemäel nähtud ilmutus oli imeline kogemus ja seda võib Piiblist lugeda, kuid Piibli
prohvetlik sõna on palju kindlam.“ Pean silmas Piiblisse kirjutatud prohveteeringuid, mitte
prohveteerimise armuandi, mida ma hindan ja millesse usun, seda ise vahest kasutades. Sellist
prohveteerimist peab hindama Jumala Sõna alusel, kuid Jumala Sõna ennast ei tasu hinnata.
Iga Jumala Sõna on puhas. Tema sõnad on otsekui hõbe, mis on seitsmekordselt ahjus
puhastatud. On suur vahe Jumala ja inimeste prohveteeringute vahel. Jumala kirjutatud
prohveteeringul on täielik autoriteet. Peetrus ütleb:“te teete hästi, kui panete seda tähele..“
Sellele tähelepanu pööramine on meie huvides. Kui me seda ei tee, röövime oma eludest
midagi väga olulist. Peetrus võrdleb seda pimeduses paistva lambiga. Ma ei tea, millisena
näete maailma enda ümber, kuid minu arust on maailm üks pime koht ja see muutub aina
pimedamaks, mitte karvavõrdki paremaks. Ühes laulus öeldakse:“Tõuse, paista, sest sinu
valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane
pimedus rahvaid,“ (Js 60:1). Selline on Jeesusesse mitteuskujate olukord: pimedus, öö süngus,
süvenev pimedus. Pimeduses on Jumal meile andnud valguse. Mis see on? Prohvetlik Jumala
Sõna. Peetrus ütleb, et parim on kinnitada pilk valgusesse, sest me vajame seda. Sa võid olla
usklik, päästetud, Püha Vaimuga ristitud, rääkida keeltes ja olla teel taevasse, kuid siin maa
peal rändad pimeduses, kuna sa ei pööra oma pilku Jumala antud valguse- prohvetliku sõna
poole. Kui rändad pimeduses, ei tähenda see, et sa surres ei pääseks taevasse. Kuid sa
komistad ja kukud ega mõista, mis su ümber toimub ja kardad ja oled hämmingus, kuna ei
pööra oma pilku prohvetliku sõna poole, mille Jumal on meile ilmutanud. Annan seitse
põhimõtet, kuidas läheneda Jumala prohvetlikule Sõnale. Mul oli neid vaid viis, kuid Issand
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andis kaks juurde. Ma pole ebausklik, kuid kui 7 saab täis, on see minu meelest hea. Tähtis
fakt Jumala prohvetliku Sõna kohta on see, et selle eesmärk on rõhutada, et Issand tuleb tõesti
tagasi ja et see on tõsi. Peetrus ütleb:“ kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras
paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.“ II maailmasõja ajal
olin 3 aastat Põhja-Aafrika kõrbes, seda mitte omast tahtest. Elasime päikse järgi, kuna
kunstvalgust polnud. Kui läks pimedaks, läksime magama, kui valgenes, tõusime. Nägin seal
selliseid asju, mida tänapäeval seal ei näe. Teatud ajal aastast enne päikesetõusu läheb
horisont valgeks. Võiks arvata, et päike tõuseb, kuid see on Koidutäht, mida kutsutakse
Auroraks. Täht särab vahest nii kirkalt, et hetkeks tundub, et päike tõuseb, kuid see on hoopis
Koidutäht. On siiski kindel, et varsti peale koidutähte tõuseb päike. Peetrus ütleb:“ Laske
Koidutähel oma südames süttida. Kui see süttib, teate kindlalt, et Jeesus tuleb tagasi.“ Jumal
tahab, et me kõik ootaksime innukalt Issanda tagasitulekut. Ootus peaks olema iga kristlase
elus. Heeb 9:27-28:“ Ja otsekui inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga
kohus,“ Pidage meeles, et inimene sureb üks kord. Inimene ei sünni peale seda uuesti, vaid
peale surma on kohus. Ütlen seda sellepärast, et just saabusime budistlikelt maadelt, kus
õpetatakse lõputut uuestisündi. See on vale. Meie osa on ühe korra surra ja siis oodata
kohtumõistmist. „Ja otsekui inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus,
nõnda ka Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda
mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad.“ Kellele Jeesus ilmub? Neile,
kes Teda ootavad. Kas sina ootad Teda? Kui koidutäht on süttinud su südames, siis sa ootad
Teda. Kui koidutäht ei sütti su südames, pole sa nende hulgas, kes Teda ootavad. Ta tuleb
teist korda nende jaoks, kes Teda ootavad. Seletan nüüd 7 põhimõtet, mis aitavad mõista
Piibli prohveteeringuid. Alustame 5 Ms 29:28, kus on kaks baaspõhimõtet, mille abil võib
prohveteeringuid mõista. Mooses rääkis Iisraeli lastele:“Varjatu kuulub Issandale, meie
Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime selle
Seaduse kõigi sõnade järgi!“ On kahte tüüpi asju: salajasi ja ilmutatud. On asju, mida Jumal
hoiab salajas ja mida Ta ei ole ilmutanud. Kui räägin nendest asjadest, siis sageli
küsitakse:“Millesse sa usud? Varem, keskel või pärast?“ Ehk kas Jeesus tuleb enne suurt
ahistust, selle keskel või peale seda? Vastan alati, et ma ei tea ja ma ei häbene seda öelda.
Sellest vaatenurgast, mis tulema peab, on need küsimused mõttetud. Usun, et Issanda tulemise
päev ja aeg on saladus. Seda teab vaid üks isik kogu universumis- Jumal Isa. Seda ei tea Poeg
ega inglid. Mt 24:36:“ Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa
üksi.“ Kui keegi väidab end seda aega teadvat, on ta valeprohvet. Tema enda huuled
mõistavad ta süüdi. Kui inimesed ei mõista Piibli prohveteeringuid, tõmmatakse nad haneks.
On traagiline, kui paljudele karismaatikutele on söödetud jama, ennustades Jeesuse tulekut.
Mind kohutas kristlaste hulk, kes sellist asja uskusid. Kui nad oleksid prohvetlikke kirjakohti
tundnud, oleksid nad teadnud, et see on vale, kuna Jeesuse tuleku aeg on saladus. Peame
hoiduma kiusatusest paluma Jumalat paljastama salajasi asju, uurides Piibli prohveteeringuid,
kuna Jumal hoiab oma saladusi. On ajaraisk üritada Tema saladusi paljastada. Tulemuseks on
tüdimus, segadus ja pettumus. Kui Jumal on otsustanud hoida midagi salajas, siis uskuge
mind, ei suuda seda keegi paljastada. On ka ilmutatud asju. Tänu Jumalale, et neid on. Nende
kohta öeldakse, et me võime nende järgi elada. Piibli prohvetlike sõnumite eesmärk pole teha
kellestki teistest targemat, et inimesed võiksid öelda:“ Me teame, mis järgmiseks juhtub!“
Piibli prohveteeringute eesmärk on, et me neid jälgiksime ja nende järgi elaksime. Minu
kogemus Jumalast on see, et kui me täidame seda, mida Ta on ilmutanud, siis Ta ilmutab
meile veel. Kui me ilmutatut ei täida, ei ilmuta Ta midagi uut. Ta ütleb:“ Tee seda, mida olen
käskinud ja ma ilmutan sulle järgmise ülesande.“ 1958 aastal olin Ida-Aafrikas Lääne-Keenias
õpetajatekooli direktoriks. Sõitsin oma väikse autoga 10 km Kisumu linna. Viisin auto
hooldusesse. Mul oli nimekiri asjadest, mida pidin linnas ajama. Mul oli väga kiire. Kui olin
auto hooldusesse jätnud, tundsin, kuidas Jumal mulle ütles:“ Mitte ainult auto ei vaja
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hooldust, vaid ka sina vajad hooldust.“ Jätsin oma nimekirja ja jalutasin Viktoria järve randa,
mis on maailma teine suurim järv. See on väga kaunis ja siis oli seal rahulik olla. Istusin
pingile kaardus puude all ja võtsin oma taskust väikese Uue Testamendi ja avasin selle. Ma ei
otsinud ühtegi konkreetset salmi, kuid kui avasin UT-i, avanes see Mt 24:14, mis ütles:“ Ja
seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele,
ja siis tuleb lõpp.“ Jumal selgitas mulle, et:“See on Mu rahvale kõige olulisem.“ Olin
õpetajatekooli juhataja ja minu peaeesmärgiks oli võita õpetajaid Jumalale, ma ei hiilinud
kuidagi Jumala vaimsetest eesmärkidest kõrvale. Oma arusaamise järgi täitsin Jumala tahet.
Vaevalt, et ükski õpetaja lahkus nende 5 aasta jooksul koolist päästmata ja ilma Püha Vaimu
ristimiseta. Ma polnud oma aega raisanud, kuid tundus, et Jumal ütles, et oli vaja midagi veel
olulisemat teha. Ütlesin Talle:“ Issand, ma ei mõista veel täielikult Su tahet, kuid tahan seda
täita. Kas sa korraldaksid selle asja?“ Läks 20 aastat, enne kui Issand selle asja korraldas, sest
1978. aastal abiellusin Ruth’iga ja minu kuulutustöös algas täiesti uus periood. Ma ei teadnud,
et mina seda alustasin, tegin vaid seda, mida Jumal õhutas. Ta innustas mind alustama
kuulutustööd raadios. Ma polnud sellisest kuulutustööst huvitatud, kuid ma alustasin selle,
kuna Jumal julgustas mind selles. Alguses 8. raadiokanalil, USA-s, inglise keeles, 8000dollarilise kuueelarvega. Me ei teadnud, kustkohast saime raha. Nüüdseks on mu saateid
tõlgitud üheksasse keelde ja neid mängitakse iga päev pea igal pool maailmas. Saateid
saadetakse 4. erinevas hiina keeles Hiinasse iga päev. On vene, hispaania, araabia, tonga,
samoa ja mongoolia keelde tõlkeid. Esimest korda kuulutatakse evangeeliumi Mongoolia
riigile. Saateid on mängitud alates 1978 aastast. Ma ei osanud arvatagi, et mu saated satuksid
USA-st väljapoole või et neid kuuldaks muudes keeltes peale inglise keele. Kuid Jumal tegi
seda. Ta täitis Oma tahet minu kaudu. „Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu
ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.“ Millal tuleb lõpp? Siis kui
Kogudus on oma ülesande täitnud. Oleme koos Ruth’iga õpetanud suurtel piiblikonverentsidel paljudes kohtades, näiteks Moskvas ja Alma Atas. Enamus ei tea, kus Alma
Ata on, kuid see on Kasahstanis, mis sel ajal kuulus Nõukogude Liitu. Sel aastal, kui Jumal
lubab, läheme Türki. Piibli õpetamine on meie elu eesmärk. Kõik ei juhtunud ühe päevaga,
vaid Jumal tegi oma tööd vähehaaval. Kui ma poleks oma parimat arusaamist mööda
kuuletunud, nagu Jumal näitas mulle Mt 24:14, arvan, et Ta poleks midagi muud mulle
näidanud. Ilmutus sõltub sõnakuulelikkusest. Kas ütleksite seda minuga koos? Ilmutus sõltub
sõnakuulelikkusest. Kui sa pole sõnakuulelik, ei näita Jumal
sulle enam midagi.
Hingevaenlane võib ükskõik mida näidata, kuid Jumal mitte. Need on siis kaks esimest
põhimõtet: 1. On salajasi asju ja on ilmutatud asju. Katse salajasi asju avastada on ajaraisk; 2.
Jumal ilmutab meile asju, et me oleksime neile sõnakuulelikud. Kui me pole sõnakuulelikud,
ei ilmuta Ta järgmisi asju. Järgmine põhimõte on, et paljud prohveteeringud on antud seoses
teatud aja või olukorraga ja neid ei saa mõista enne, kui on nende aeg. Jr 30:3-7 räägib Iisraeli
tagasi pöördumisest nende maale. Mu tähelepanekute kohaselt ütlevad paljud lõpuaja
prohveteeringud, et Iisrael on iseseisev riik. Ehk siis need ei või täituda enne, kui Iisrael on
iseseisev riik. See on see prohveteering. Üks armas vend Issandas, keda austan, ütles mõni
aasta tagasi:“ Iisraeli tagasi pöördumine nende maale ei või olla Jumalast. Kui see oleks
Jumalast, oleks tulemuseks rahu.“ Ta poleks seda ütelnud, kui ta oleks tundnud
prohveteeringut, mis on täpselt vastupidine. „Sest vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma
pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva vangipõlve, ütleb Issand, ja ma toon nad tagasi maale,
mille ma andsin nende vanemaile ja nad pärivad selle.“ Igaüks, kes veidigi Piiblit tunneb,
teab, milline maa see on, mille Jumal Iisraeli vanematele andis. On vaid üks maa, mis sobib
kirjeldustega, väike maalapp Vahemere idaosas. Jeremija jätkab:“ Ja need on sõnad, mis
Issand rääkis Iisraeli ja Juuda kohta, sest nõnda ütleb Issand:“Me oleme kuulnud hirmukisa;
on kartus, aga mitte rahu.“ Pange tähele, et rahu pole! „Küsige ometi ja vaadake: kas
meesterahvas sünnitab? Mispärast ma näen iga meest käed puusas nagu sünnitajal naisel ja
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mispärast on kõik näod muutunud kahvatuks? Häda! Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole.
See on Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest.“ Nii palju rahust, kui Iisrael on
kodumaale naasnud. Piibel hoiatab, et sellele järgneb ahistuse ja häda aeg. Kui mõtleme
juutide ajaloo peale, on need sõnad julgustavad. Kuid Issand ütleb:“ Ta pääseb sellest.“ See
seostub ka meie eluolukordadesse. Jumal ei päästa meid alati olukordadest, vaid Ta juhib
meid nendest läbi. Ta lubab meil sattuda olukordadesse, kuid Ta juhatab meid nendest välja.
Peatüki lõpus salmis 24:“ Viimseil päevil te mõistate seda.“ Teiste sõnadega pole sellele
prohveteeringule kasutust enne lõppu. Sellel polnud tähendust, kuid nüüd on see
tähelepanuväärne, kuna me näeme kõike seda oma silme ees juhtuvat. Paljusid
prohveteeringuid ei mõisteta enne nende aega. Prohveteeringute üheks mõtteks on juhatada
meid tegema teatud asju ja mitte tegema teisi asju. Prohveteeringust tuleb tegevusjuhis.
Inimesed, kes ei tunne Piibli prohveteeringuid ja tähendust, ütlevad kergesti seda, mis ei saa
kunagi juhtuma, kuna Jumal ütleb, et seda ei juhtu kunagi. Kui Jumal ütleb, et midagi ei juhtu
kunagi, siis on ajaraisk paluda, et see juhtuks. Toon näite Mt 24 peatükist, tuleme siia
peatükki tagasi. Ütlen seda enne, kui unustan seda öelda, kui tahate saada võimalikult palju
mu järgmistest õpetussarjadest, lugege Mt 24. ja 25. peatükk läbi. Ja meie loeme neid uuesti,
keskendudes salm-salmilt detailidele. Jooksen veidi oma õpetusest ette, võttes kaks salmi,
millega kirjeldatakse juutide olukorda peale seda, kui nad olid oma maale tagasi pöördunud.
Mt 24:19-20:“ Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil! Aga
palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.“ Sellises olukorras
kipume palvetama:“ Jumal, ära saada meid põgenemise teele!“ Kuid Jumal ütleb, et see on
mõttetu palve, kuna saate niikuinii põgenema. Palvetage kooskõlas prohveteeringuga. „Aga
palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel...“ Miks? Sest talvel on väga raske põgeneda,
eriti rasedatel ja imetavatel emadel. „Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks
hingamispäeval.“ Miks? See poleks oluline, kui ei elataks juudiriigis. Elasin seal maal, kui
seda kutsuti veel Palestiinaks ja kui see oli Inglismaa valduses. Sabat ei erinenud teistest
päevadest. Kuid juudiriigis ei tööta sel päeval ühistransport. Suur osa elanikest ei lähe
sabatipäeval kuhugile. Sabatipäeval põgenemine oleks suurele inimgrupile raske. Jeesus ütleb,
et te saate põgenema. Ehk siis me ei peaks palvetama põgenemise vastu, vaid et me ei peaks
sabati ajal põgenema. See on näide prohvetlikest kirjutistest, mis lähevad täide. Need
ennustavad tulevikku. Kui Jumal ütleb, et see juhtub, siis ei peaks palvetama, et seda ei
juhtuks. On ajaraisk üritada muuta Jumala sõnu. Sinu ülesanne on palvetada ilmutatud
prohveteeringute kohaselt. See oli 3. põhimõte, 4. Väldi valet palvetamist või tegevust, 5.
põhimõte on eraldi kategooriast. See on Ilm 19:10:“...sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse
vaim!“ Me ei räägi vaid prohvetlikest sõnadest, vaid prohvetlikust vaimust. Kõik Piibli
prohveteeringud on suunatud Jeesusele. Tema on prohveteeringute keskne objekt läbi terve
Piibli. Jeesus ütles Jh 16:13-14:“Aga kui tema, tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest
tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.“
Igasuguse kuulutustöö proovikiviks on see, kas see on Pühast Vaimust või mitte. Kui see on
Vaimust, siis see kirgastab Jeesust ja suunab meie tähelepanu Temale. See näitab Tema kohta
midagi uut, mida me pole varem näinud. Prohveteeringud, mis kirgastavad inimest, ei ole
Pühast Vaimust. Kui Püha Vaim hakkab liikuma, kuid inimesed võtavad Temalt ruumi, võttes
peatähelepanu endale, siis Püha Vaim taandub viisakalt. Ta on seda tihti teinud sellele
sajandil. Püha Vaimu on vaigistatud, kuna inimesed tahavad saada peatähelepanu, kuid
tõeline prohvetlik ilmutus kirgastab alati Jeesust. 6. Anna oma sõnadele selge tähendus. Ära
ole liiga vaimulik. Kui uurime Jeesuse sündi puudutavaid prohveteeringuid, neid on vähemalt
20, siis kõik need täitusid sõna-sõnalt. Ta sündis Sõna kohaselt neitsist, mitte allegoorilises
mõttes, Sõna kohaselt sündis Ta Petlemmas, Ta kutsuti Egiptusest, Ta tervendas haigeid, Ta
löödi Sõna kohaselt risti ning seal polnud midagi pelgalt sümboolset. Ta maeti Sõna kohaselt
ja tänu Jumalale Ta tõusis Sõna kohaselt surnuist üles. Sõna kohaselt Ta läks taevasse. Pole
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ühtegi Jeesuse sündi ja elu puudutavat prohveteeringut, mis poleks sõna-sõnalt täitunud. Ka
varasemates piiblilugudes pole ühtegi prohveteeringut, mis oleks vaid sümbolistlik või piltlik
ja ilma selge ning konkreetse tähenduseta. Mõndades prohveteeringutes on võrdkujusid, mida
tõlgendatakse. Näiteks ei arva ju keegi, et Kreeka kuningas oli kits või Pärsia kuningas oinas.
Teame, et need sõnad on võrdkujud, kuid seal, kus Piibel ei anna meile võrdkujusid, on vale
neid kasutada. Usun, et kui kohtame lõpuaegade meeletuid pingeid ja ohte, siis lõpuaja
prohveteeringud täituvad ehmatavalt Sõna kohaselt. Asjad tõukuvad oma kohtadelt ära.
Taevast kukub asju. Tuleb üha enam tõelisi maavärinaid. On vale teha neist võrdkujud või
sümbolistlikud pildid. Kordan veelkord, et Iisrael tähistab Piiblis Iisraeli. Nii see on. Iisrael ei
ole Kogudus ja Kogudus ei ole Iisrael. Kui tahate selle kohta lisainfot, siis see on kirjas mu
raamatus „Prohvetlikud saatused:“ Mis on Iisrael, mis on kogudus?“ Raamat on saadaval ka
pealkirjaga „Iisraeli ja koguduse saatus“. Seal on 79 Iisraeli puudutavat kohta, millest ükski ei
viita kogudusele. Ärge siis muutuge liiga vaimulikuks. Sama põhimõte puudutab mitut muud
teemat. Me ei lähe sellesse sügavamalt, kuid supervaimulikkus on haigus. Lõpuks,
meenutage, et Jumalal on täielik kõikvõimsus ja meelevald ja Ta on alati õiglane. Ta on alati
õiglane, Ta ei tee kunagi vigu. Ta ei valeta iialgi. Ta pole kunagi teinud meie eludes vigu.
Võib-olla teile ei tundu nii, kuid Ta pole teinud teie eludes vigu. On hea endale teadvustada,
et Jumala teod on 100% õiglased. Kordame üle veel 7 printsiipi, mis aitavad prohveteeringuid
paremini mõista: 1. On salajasi ja ilmutatud asju; 2. Ära raiska aega salajaste prohveteeringute
leidmisele, ole kuulekas ilmutatud prohveteeringutele; 3. Osad prohveteeringud on antud
teatud aja jaoks ja neid ei saa mõista enne, kui nende aeg on käes; 4. Prohveteering on sageli
antud meile, et meid valedest palvetest ja tegudest eemal hoida. Kui Jumal on öelnud, et
teatud sündmus toimub, siis see ka toimub. Kui Jumal ütleb, et teatud asi ei saa juhtuma, siis
see on nii. Võid tundide viisi palvetada selle vastu, kuid see on aja ja energia raiskamine. Kui
tahad palvetada tõhusaid ja mõistlikke palveid, pead õppima Piibli prohveteeringuis olevat
Jumala tahet tundma; 5. Prohvetluse vaim kirgastab Jeesust. Kõikidel Pühast Vaimust
inspireeritud prohveteeringutel on oma olemuselt üks teema, Jeesus; 6. Anna sõnadele selge
tähendus; 7. Tunnusta ja kummardu Jumala täiusliku kõikvõimsuse ees. Ma ei loe Piiblit, et
Jumala eetikat kuidagi parandada. Paljud teevad seda. Paljud mõtlevad, et Jumal teeb nüüd
Lähis-Idas midagi ebaõiglast. Ei tee. Jumalal on alati õigus. Kas võid seda südamepõhjast
öelda? Järgmisena võtan ühe erilise prohveteeringu Uuest Testamendist ning samal ajal
katsetan, kas minu antud printsiibid töötavad. See prohvetlik sõnum on tähendusrikas, 2 Tm
3:1-5:“ Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes
on enesearmastajad, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud,
jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad,
kellel on küll jumalakartuse nägu, kuid kes on salanud selle väe. Niisuguseid väldi!“ Paulus
alustab Piiblile ebatüüpiliste sõnadega:“ Olgu sul teada...“ Enamasti Piibel lihtsalt tõdeb
midagi, kuid Paulus on selle asja pärast tõsiselt mures, et meil poleks valearusaama
lõpuaegadest. „Olgu sul teada!“ Ära kahtle hetkekski, et see nii saab olema, seda ei või muuta
palvega, nõudmiste või millegi muuga. See juhtub. Kummarda selle tõsiasja ees. Meie aja
kristlased pole seda tõde veel mõistnud. Paulus rääkis viimastest päevadest, viidates ajale
enne Kristuse tulekut. See kirjakoht viitab lõpuaegadele, rasked ajad on tulemas. Sõna „raske“
on mainitud ka ühes teises UT-i kirjakohas. Mt 8:28 kirjeldab kahte meest, kes olid kurjadest
vaimudest vaevatud ja kes kohtasid Jeesust, kui Ta oli teel Gadara piirkonda. Mehed olid väga
vägivaldsed ja jubedad. Minu meelest on see parem tõlge: Viimseil päevil saavad olema
hirmsad ajad. Minu meelest me juba elame hirmsas ajas, kuid veel hirmsamad ajad on ees.
Loota ja palvetada, et läheks teisiti ja käituda nagu seda ei juhtuks, on ajaraisk. See juhtub.
Viimasel ajal lähevad asjad aina jubedamaks. Mind see ei hirmuta, olen sellega kohanenud.
Võtan seda kui Jumala tarkust ja õiglust. Mõned inimesed aga käituvad nii nagu seda ei
juhtuks. Osad sellised inimesed on täna siin. Sa pole veel mõistnud, et kohtame hirmsaid
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aegu. Need ajad pole vähem hirmsad, vaid aina hirmsamad. Võid öelda:“ Milline pessimist!“
Ma pole pessimist, vaid optimist, kuna usun, et Jumalal on lahendus. Kas teate, milline
lahendus? Jeesuse tulek. Ma ei usu, et on mingit muud pädevat lahendust. Muud lahendust,
kui Jumala Kuningriigi rajamine maa peale, ei ole. Austades kõiki poliitikuid, ei usu ma, et
neil on lahendus. Palvetan poliitikute pärast ja austan neid. Siiski ma ei oota, et neil oleks
ravim inimkonna haiguste jaoks, mis on tohutud ja üha kasvavad: vaesus, haigused, viha ja
sõjad. Poliitikutel pole lahendusi probleemidele, mis on miljonitele inimestele nuhtluseks.
Piibel räägib meile ühest poliitikust, kes väidab, et temal on lahendus probleemideleAntikristus. Kuid tema lahendused on hullemad kui algsed probleemid. Ma pole pessimist, ma
ei seisa siin õnnetu näoga, sest usun, et Jeesus tuleb. Kuid Ta ei tule enne, kui tingimused on
täidetud, kuna Piibel ütleb seda. Kui tahame, et Jeesus tuleb, peame valmistuma jubedateks
aegadeks. Usun, et Jumal laseb inimeste kurjusel haripunkti kasvada. Kui me elame, näeme
tõeliselt patuse südame kurjuse ilmnemist sellises jubeduses ja vihkamises, mida me ei suuda
isegi ette kujutada. Usun, et Jumal lubab inimestel, kes väidetavalt oskavad juhte valida, omad
valikud teha. Ausalt öeldes elan parema meelega demokraatias kui türanniriigis, kuid
demokraatia pole Jumala valitsusvormiks. Demokraatia pärineb Kreekast koos humanismiga,
mis on osade inimeste mõtlemist kahjustanud. Õppisin kreeka filosoofiat enne seda, kui
minust sai jutlustaja. Ma ei kavatsenud seda rääkida, kirjeldan Platoni 5. valitsemismeetodit.
Alustan parimaga ja lõpetan halvimaga. Parim on ühe hea inimese valitsus. Teiseks parim on
paari hea inimese valitsus. Ühe hea inimese valitsust nimetab Platon monarhiaks, mitme hea
inimese valitsust aristokraatiaks. Sellele järgneb demokraatia, mille puhul rahvas ise valitseb.
See oli vist Lincoln, kes ütles, et demokraatia, mis pärineb rahvast ja on rahva jaoks, ei hävi
maa pealt kunagi. Ta vist eksis. Neljas valitsusvorm on paari halva inimese valitsus, mida
nimetatakse oligarhiaks. Viies on ühe paha inimese valitsus, mida nimetatakse türanniaks.
Need definitsioonid ei vaja parandusi. Demokraatia kohta ütles Platon, et see on nõrgim
valitsusvorm. Minu meelest on see siiski oligarhiast ja türanniast parem. Kuid see pole Jumala
valitsusvorm. Jumala valitsusvorm on monarhia, ühe hea mehe valitsus. Mis on valitseja
nimi? Jeesus. Mõni hea mees Temaga on Tema pühad. Sallin rohkem demokraatiat kui
türanniat, kuid ma ei usu, et demokraatia oleks lõplik lahendus või et see lahendaks
inimkonna mured. Samuti ei usu ma, et mehed või naised oskavad valida endile õiget juhti.
Kui oskavad, siis miks nad pole seda siiamaani teinud? Ma ei kritiseeri valitsust, vaid räägin
inimkonna nõrkustest. Kuhu me lõpuks jõuame? Me jõuame monarhiasse, kus üks mees,
Jeesus, kes valitseb õiglaselt, jagades valitsust nendega, keda Ta on läbi katsunud raskuste,
kannatuste ning distsipliini koolis. Kuidas neid inimesi nimetada? Me kutsume neid
koguduseks. Meenutan, et sõna „kogudus“ on tõlge kreeka keelsest sõnast „ekklesia“, mis
tähendab valitsuse koosolekut. Kui oleme koguduse liikmed, oleme samal ajal ka
valitsusorgani liikmed, mille peaks on õiglane Jeesus. See on Jumala lahendus. Muud
lahendust ei ole. Kui üritame leida mingit muud lahendust, raiskame oma aega ja tegevust.
Meil on Jumala ilmutustega palju teha. Räägin veel minu meelest kahest vaieldamatust
põhimõttest, te võib-olla ei nõustu minuga, kuid meil on tegemist inimloomuse rikutusega,
mis tuleneb patust. Kui Paulus räägib hirmsatest aegadest, siis selle põhjuseks on :“ Inimesed
armastavad...“ Ta loetleb 18 moraalset ja eetilist plekki. Maailma probleemide peapõhjus pole
tuumafüüsika, vaid inimloomus. Aatompomm ei leiutanud end ise. Inimene leiutas selle ja
kasutas seda. Inimene on arendanud mitmesuguseid hävitusvahendeid. Inimene kasutab neid.
Inimkonna probleemide peapõhjus on moraalne ja eetiline laostumine, mille põhjustas
inimeses pesitsev patt. Laostumine sisaldab kahte tunnust: see on progressiivne ehk see ei
lähe paremaks, vaid järk-järgult halvemaks. Laostumine on pidurdamatu. Pole ühtegi viisi,
pööramaks selle liikumissuunda. See sobib tänapäeva maailmapilti ja üldse kogu maailmaga.
Laostumine kasvab. See ei parane iial, vaid halveneb kogu aeg. See on pidurdamatu. Pole
olemas meetodit, mis takistaks laostumise arengusuunda. Teisisõnu, kõik kristlaste palved,
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teod ja plaanid, mis on sihitud muutma selle laostumise suunda, on aja ja raha raiskamine, kas
seda mõistetakse või mitte. Sel põhjusel vajame Piibli prohveteeringuid, kuna see säästab
meid aja raiskamisest, rahakaotustest ja pettumustest. Mõistke, head kristlased, et teie
kohustuseks on palvetada meie valitsuste pärast vastavalt Jumala ilmutatud tahtele. Rääkisin
aastaid tagasi meie vajadusest palvetada valitsuse pärast. Koosoleku lõpus tuli üks naine ja
ütles:“ Härra Prince, kas Piibel ei õpeta, et kõik läheb vaid pimeduse suunas?“ Vastasin:“Ei.
Piibel õpetab, et teatud asjad lähevad halvemas ja teatud paremas suunas, mina olen üks, kes
läheb paremas suunas.“ Ka sina võid minna paremas suunas. Ma pole mitte negatiivne, vaid
realistlik. Me peame elama Jumala ilmutatud Sõna piirides. Pange tähele, et Pauluse toodud
loetelust on näha, et lõpuajal kasvab okultism plahvatuslikult. Näiteks 2 Tm 3:8 ütleb:“ Nii
nagu Jannes ja Jambres panid vastu Moosesele, nõnda panevad ka nemad vastu tõele. Nad on
inimesed, kelle mõistus on rikutud ja kes on kõlbmatud usu poolest.“ Pane tähele väljendit
„mõistus on rikutud“. Need kaks nime, Jannes ja Jambres, olid Egiptuse võlurid, kes seisid
Moosesele ja Aaronile vastu. Kui Piibel mainib neid, peetakse silmas okultismi ja saatanlikke
üleloomulikke nähtusi. Pidage meeles, et ka Saatan suudab teha imesid. Kui keegi usub, et
kõik imed on Jumalast, siis see on vale. Piibel ütleb, et lõpuajal teeb Saatan suuri imesid, kuid
need pole tõelised imed, vaid valeimeteod. Mooses ja Aaron ning Egiptuse võlurid ei
võidelnud omavahel kuidagi. See polnud teoloogiline sõda. Ka meie võitlus pole teoloogiline,
vaid see on vaimne võitlus vaimumaailma valitsuste vastu. Kordan üle, mis juhtus, kui
Mooses ja Aaron läksid vaarao jutule ja palusid:“ Lase Jumala rahval minna!“ Vaarao vastas:“
Millega tõestate, et teie sõnum on Jumala käest?“ Siis ütles Mooses Aaronile:“Viska oma sau
maha!“ Vaarao silmade all muutus Aaroni sau maoks. Võiks ju oletada, et see mõjus vaaraole,
kuid ei mõjunud. Ta vastas:“ Üks hetk, vaatame, mida minu võlurid suudavad.“ Ta kutsus nad
kohale. Piibel räägib selgesõnaliselt, et kui nemad viskasid oma kepid maha, muutusid need
madudeks. See oli Saatana ime. Kuid, tänu Jumalale, lugu ei lõppe sellega. Moosese madu
neelas Egiptuse maod. Ma kujutan seda ette. Võlurid lahkusid ilma oma võlukeppideta, kuid
Moosese sau oli jämedam ja tugevam kui enne. Seda lahingut peeti üleloomulikul
võitlusväljal. Samal tandril peame ka meie võitlema. Sõda pole teoloogiline või mingi
õpetuslik lüli, vaid sellest selgub, kellel on Jumala üleloomulik vägi. Seda ennustati 2000
aastat tagasi ja see ennustus kehtib ikka veel. Okultismi meelevald kasvab. Selle julgus,
üleolek ja näiline kõikvõimsus kasvavad, kuid selle nõrkus paljastub kõigi silme ees nii, nagu
Jannese ja Jambresegi nõrkus. Loeme edasi 2 Tm 3:13:“ Kurjad inimesed ja petised lähevad
aga ikka pahemaks, eksides ise ja eksitades teisi.“ Nii kasvab hävitus. See läheb aina
kaugemale, eksitades teisi ja eksides ise. Keegi pole nii hea eksitaja, kui iseenda eksitaja, kes
usub oma eksimusi. See inimene räägib omaenda veendumusest. Tekstis on väljendid:“
Kurjad inimesed ja petised.“ Lugesin kreeka keelt 10-aastaselt alates ja olin võimeline seda
ülikoolis õpetama. See aga ei tähenda, et mul oleks alati õigus, vaid et mul võib olla oma
arvamus. Kommenteerisin salmi 13, kus öeldakse:“ Kurjad inimesed ja petised.“ Algne
kreeka keelne sõna tähendab võlurit või nõida, inimest, kes nõiub vinguva häälega. Siin on
jälle tegemist okultismiga. Mõned aastad tagasi tuli üks mees mu käest vabandust paluma,
kuna oli pannud minu ja mu pere peale needuse. Ta rääkis, ma ei aktsepteerinud kõike, kuid
kuulasin ta ära. Ta ütles, et tegeleb regulaarselt okultismiga ja teda peetakse USA suurimaks
nõiaks. Ta ütles, et ta praktiseeris eri liiki nõiduseid, kuid eriti just loitsimist, kuna selles on
suur vägi. Jätsin selle meelde. Mulle meenus, et kui laulame Jumala vaimus, vabaneb Jumala
vägi. Meenusid aastad, mil elasime Lähis-Idas, mil moslemid praktiseerisid oma usku. Viis
korda päevas igast mošeest, ning neid on ju tuhandeid, on mees, kes kutsub palvele ja siis
kostab tema suust sellist imelikku soigumist. Minu meelest on see maailma jubedaim
häälitsus. Ülistasime Jumalat Jeruusalemma vanalinnas, mis oli täitsa mošee naabruses,
vahetevahel keset teenistust kuulsime seda jubedat ja kaeblevat hüüet. Kuid see ei kustuta
Vaimu, kuna Vaimul on väge. On märkimisväärne, et kõige enam paneb evangeeliumile kogu
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maailmas vastu just Lähis-Ida. See tuleneb islami vaimsusest, muhameedlusest. See on
saanud meeletu jõu sellest, et seda Saatana valet kuulutatakse regulaarselt viis korda päevas.
Kui nii, siis mis on meie võimsaim relv? Suuga tunnistamine ehk kuulutamine. Seepärast
tsiteerin koos Ruth’iga Piibli kirjakohti, enne, kui alustan oma jutlusega, kuna see vabastab
Jumala väe meie koosoleku üle. Vaevalt, et me üldse oleksime elus, kui me poleks õppinud
tundma Piibli tekstide tunnistamise väge. Olime mõlemad tõsiselt haiged, kui õppisime Piiblit
tsiteerima. Tsiteerime nüüd ühte kirjakohta. Tunnistame Psalmi 118, alates salmist 13. See
algab viitega kuradile:“ Mind tõugati kõvasti, et ma langeksin, kuid Issand aitas mind. Issand
on mu tugevus ja mu kiituslaul, ja tema oli mulle päästjaks. Hõiske-ja päästehääl kostub
õigete telkidest:“ Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid! Issanda parem käsi on tõusnud
kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!“ Ja nüüd tähelepanu! „Ei ma sure, vaid
jään elama, ja jutustan Issanda tegusid.“ See on meie tunnistus. Jumal on meid tugevalt
distsiplineerinud, kuid Jumal ei andnud meid surmale. Kui Jumal ei anna inimest surmavalda,
siis inimene ei sure. Me ei oska Ruth’iga kokku lugeda neid kordi, kui tunnistasime:“ Ei ma
sure, vaid jään elama ja jutustan Issanda tegusid.“ Tõuske hetkeks püsti. Psalm 118:17.
Ütleme seda ühe korra ja korrake teie seda meie järel:“ Ei ma sure, vaid jään elama, ja
jutustan Issanda tegusid.“ Veelkord:“ Ei ma sure, vaid jään elama ja jutustan Issanda tegusid.“
Aamen. Oleme näinud 2 Tm 3. peatükist, et teatud asjad ei parane, vaid muutuvad senisest
hullemaks. Mitte niivõrd teatud teemad, vaid just inimesed. Inimesed ei muutu paremaks, vaid
üha hullemaks. Peasüüdlane selles on okultismi meelevald. Oleme just praegu selles
olukorras. Okultism on tulnud kapist välja ja tegutseb agressiivselt sellise jõuga, mida ma ei
osanud aastaid tagasi isegi mitte ette kujutada. Nii täitub prohveteering. Sellest võib kas
masenduda või kiita Jumalat selle eest, et see tõestab, et Piibel on tõde. Ida-Aafrikas leiutasid
mõned õpilased vabandusi, et mitte hakata kristlasteks. Nad ütlesid:“ Me ei taha olla
kristlased, kuna koguduses on liiga palju silmakirjalikke inimesi. See võib ju nii olla, see
vastab täpselt UT-i õpetusele.“ Silmakirjalikkus tõestab, et Kiri on tõde. Jälle üks põhjus,
miks saada kristlaseks. Sama ütlen oma õpetuse kohta. Teie meelest on see pime ja
negatiivne, kuid tänu Jumalale, et just see tõestab, et Piibel on tõde. Kui suudame uskuda
pimedusse, suudame uskuda ka valgusesse. Kui sa ei usu pimeduse olemasollu, ei usu sa ka
valgusesse. Sa ei saa olla valiv. Iga Jumala Sõna on puhas. Mitte ühtegi Jumala Sõna ei tohi
lükata kõrvale. Loeme veel 2 Tm 3. peatükki. See tekst kirjeldab hästi meie elustiili. Kui ma
loen, mõelge sellele, millised omadused loetelust sobivad tänapäeva eluga. „sest siis on
inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud
vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud (ing- armastuseta). See pole õige tõlge. Vana
King Jamesi tõlge ütleb:“ Loomuliku soojuseta ligimese suhtes.“ Normaalne armastus
üksteise suhtes on jahenenud. Emaarmastus lapse, vanemate armastus laste, õdede ja vendade
armastus teineteise suhtes- kõik see kaob kiire tempoga,“.. leppimatud, laimajad,
ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu-kui
jumalaarmastajad,“ Peatume siin hetkeks. Oleme seda, mida me armastame. Nimekiri lõppeb
nende asjadega, mida inimesed armastavad. Kolm asja: nad armastavad iseennast, raha ja
naudinguid. Siit tulevad kõik loetelus olevad negatiivsed omadused. Inimesed armastavad
raha, kuna nad armastavad naudinguid, mida raha eest saab osta. Raha eest ei saa osta rahu
ega rõõmu, kuid hetkelisi naudinguid küll. Rahaarmastus on ka inimeses olev uhkus. Kui meil
on palju raha, võime olla kõrgid ja näidata maailmale, et oleksime justkui paremad, kui meist
vaesemad inimesed. Kõik on tegelikult suhteline. Kõige juur on enesearmastus. See lõhub
meie ühiskonda. USA-s uuriti, kui palju inimesi elab ühes majapidamises keskmiselt.
Hämmastav- 1,7 inimest. Ehk siis tänapäeval elab vähem kui 2 inimest ühes majas. Miks?
Kuna nad armastavad vaid ennast. „Kui sulle ei meeldi mu eluviis, lähen oma teele ja sina
võid minna oma teele.“ Selline suhtumine on hävitanud paljusid abielusid. Räägin inimestele,
kes hakkavad abielluma, et on olemas katastroofi ja edu suhteretseptid. Katastroofi retsept
326

kõlab nii:“Aga mida mina sellest saan?“ Sellisel alusel olev abielu jookseb karile. Edu
retseptiks on:“Mida ma saan teisele anda?“ Sellise suhtumisega õnnestub abielu. Mul on
olnud kaks abielu. Mu esimene abielu kestis 30 ning mu praegune on kestnud 16 aastat.
Mõlemad abielud on olnud õnnelikud ja õnnestunud. Ma pole pelgalt teoreetik. Kindlaim viis
hävitada perekonda ja ühiskonda on armastada vaid ennast. „Võid teha, mis sa tahad, kuid
mina kõnnin oma rada!“ Selline mõtteviis valitseb maailmas elavaid inimesi. Kui abielu
puruneb, puruneb perekond. Kuid kui perekond puruneb, puruneb ühiskond. Valitsus võib
kulutada miljardeid, leidmaks asjale lahendust, kuid on vaid üks lahendus- terve perekond.
Patt, õigsus ja kohus.
Täna räägin teemal „Patt, õigsus ja kohus“. See põhineb Jh 16:8:“ Ja kui ta tuleb, siis ta toob
maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta;“ Kes see „tema“ on? Püha
Vaim. Ma ei taha selle üle vaielda, kuid nii see on. Jeesus räägib kreeka keele loogika
vastaselt, öeldes Püha Vaimu kohta „tema“ ja mitte „see“. Ma ei lasku sügavamale
lingvistikasse, kuid „tema“ kasutus on siinkohal täiesti õigustatud. Minu meelest rajaneb kogu
usuõpetus kolmele, igavesele ja muutumatule tõele: patt, õigsus ja kohus. Patt ja õigsus on
olemas, lõpuks tuleb kohus. Kuidas mõistame pattu ja õigsust? Kõigepealt peame teadma, mis
on õigsus, kuna 1 Jh 5:17 ütleb:“ Kõik ülekohus (õigsusetus) on patt, aga on pattu, mis ei ole
surmaks.“ Ehk siis kõik, mis pole õiglane, on patt. Vahepealset varianti pole. Kui me teame,
mis on õigsus, teame ka, mis on patt. Js 28:17 peatüki alguses ütleb Issand:“ Mina panen
õiguse mõõdunööriks ja õigluse loodiks.“ Ma pole ehitaja, kuid tean, mis asi on lood. See on
pulga otsa seotud mõõdik, mis näitab, kas miski asetseb horisontaalvaates otse või mitte. Kui
näiteks sein on täpselt samal joonel kui lood, siis on teada, et sein on otse. Kui nii ei ole, on
sein kas kraadi või kahe võrra viltu. Kuid kui sein ei taba loodi, ei ole see kindlasti mitte otse.
Samamoodi võib võrrelda õigsust ja pattu. Õigsus on mõõdunöör, kui miski pole sama otse
nagu mõõdunöör, on see viltu. See on patt. Sa ei pea olema teoloog, et seda mõista. Elus on
vaid kaks varianti: õigsus ja patt ning lõpuks tuleb kohus. Jeesus ütles, et Tema avaldab meile,
mis on patt, mis õiglus ja mis kohus. Nüüd küsin teilt, teie mõelge vastusele. Oleks huvitav
teada, kui paljud teist on viimase poole aasta jooksul kuulnud sõna Jumala kohtust? Mitte
paljud. Jumala kohus on evangeeliumi üks peateemasid. Evangeeliumit ei või täielikult mõista
enne, kui mõistetakse kohtu mõistet. Kui apostlid kuulutasid paganatele evangeeliumi, siis
esimesena kuulutasid nad kohtu tulemist, mitte armu. Toon paar näidet. Ap 10. peatükk räägib
Peetruse külaskäigust Korneeliuse kodus. Mäletate, kuidas Peetrust juhiti üleloomulikul viisil
Korneeliuse majja. See oli esimene kord, kui evangeeliumi kuulutati paganatele, kes uskusid,
täitusid Püha Vaimuga, neid ristiti ja nad said koguduse liikmeteks. See on märkimisväärne
sündmus. Kui seda poleks juhtunud, poleks paljusid meist koguduses. See on avatud uks
meile, kes me kuulume paganarahvaste hulka. Peetrus ütles oma jutluses nõnda. Rõõmutsen
sellest, et tema jutlust katkestati. Võib-olla vajame meiegi katkestatud jutlusi oma kogudustes.
Kui Jumal katkestab mu jutluse, siis ma ei kaeba selle pärast. Sel viisil rääkis Peetrus
Jeesusest. Ap 10:42:“ Ja tema on käskinud meid rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on
jumala poolt määratud elavate ja surnute kohtumõistja.“ Mida rõhutas Peetrus esimesena?
Jumala kohut. Ta jätkas:“ Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes temasse usub,
saab tema nime läbi pattude andeksandmise.“ Kui ei ole kohust, pole põhjust
andeksandmisele. Kui jätame kohtu ära, pole meil ka andestust. Teine näide on Pauluse kõne
Ateenas, Ap 17:30-31. Ta räägib nii inimestele, kes ei tea evangeeliumist ega kogudusest
midagi. Kuid publik on haritud:“ Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd
käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada.“ See puudutab meid kõiki- sind ja
mind. Kõiki igalt poolt kästakse, mitte ei soovitata neile. Neil kästakse meelt parandada.
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Miks? Ap 17:31:“ Sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa
üle...“ Miks me peame meelt parandama? Sellepärast, et satume Jumala kohtu ette, igaüks
meist. Tihti kuuleme, et on kasulik olla kristlane: Jumal lahendab probleemid, abielu õnnestub
paremini, äritegevus õnnestub jne. See pole peapõhjus, tulemaks Jumala juurde, vaid see, et
me peame seisma Jumala kohtutrooni ees. Igaüks meist, ilma eranditeta. Kui me ei reageeri
evangeeliumile, on see päev meie jaoks väga kurb. Lk 24:46-47, kui Jeesus oli surnuist üles
tõusnud, ilmus Ta apostlitele:“ ja ütles neile:“ Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama
ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust
pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.“ Jeesus esitab asjad
selles tähtsusejärjekorras: kohus, meeleparandus, andeksandmine ja siis usk. Usk, mis ei
seostu meeleparandusega ega võrsu sellest, on vale usk. See ei ole Uue Testamendi usk.
Evangeeliumi esimene sõnum oli:“ Parandage meelt!“ Mt 4:17 kuulutas Jeesus vaid ühte
sõnumit:“ Parandage meelt!“ Markus kirjutab:“ Pöörduge ning uskuge evangeeliumisse!“
Tõeline usk evangeeliumisse on usk meeleparandusse. Vastasel korral on usk vale. Õiget
usku, mis toodab valet vilja, pole olemas. Just sellepärast on meie kirikud täis inimesi, kes ei
ela kristlase elu. Miks? Kuna neil puudub tõeline usk. Neil on vale, pinnapealne usk, mis on
salanud meeleparanduse. Uues Testamendis ei leidu ühtki salmi, Matteuse evangeeliumist
Ilmutuse raamatuni, kus usku pakutaks ilma meeleparanduseta. See on valeevangeelium ning
paljud õpetavad seda. Olin Ruth’iga aastaid tagasi Singapuris, kui kuulsime ühte
ameeriklasest jutlustajat. Jumal õnnistagu ameeriklasi! Ta oli üks neist, nagu minagi, kes
pikendasid inimeste jalgu. Võib-olla te pole seda näinud, kuid selliseid asju juhtub. John
Beckett pani mind jalgade pikendamist alustama, ajal, mil olin küllalt vähese jutuga. Nüüd
olen jutlustaja, temast palju vanem, kuid kas ta õpetab mulle midagi? Nägin, kuidas jalad
pikenesid. Olen tuhandeid jalgu pikendanud ja ma ei häbene seda. Olen näinud ka paljude
inimeste muutumist peale seda, kui nad on olnud selle lihtsa ime tunnistajaks. See jutlustaja
Singapuris rääkis etniliselt segatud rahvale. Paljud olid hiinlased ega mõistnud inglise keelt.
Jutlustaja rääkis jalgade imelisest kasvamisest ja ütles:“ Kui te tahate, et see teiega juhtuks,
tulge saali etteotsa.“ Terve saal marssis ette. Ruthi ja mind paluti appi. Peagi tekkis segadus,
sest jutlustaja ei andnud juhtnööre selle kohta, et kõigepealt tuleb meelt parandada. Paljud
ebajumalateenijad ütlesid:“ Siin müüakse midagi. Ma tahan seda.“ Ja rohkem mitte midagi.
Armastan seda venda, kuid evangeeliumi sõnum pole selline. Kõigepealt tuleb
meeleparandus. Nüüd jätkame kohtu teemaga. Meeleparandus, andestus, usk ja lõpuks kohus.
Me kõik peame seisma Jumala kohtujärje ees. Keegi ei pääse selle eest peitu. On üks
kohtumine elus, millest keegi ei saa mööda hiilida. Loodetavasti me ei sure. Enamus meist
siiki surevad selles elus, kuid meid, kes veel elame, võidakse tõmmata Jeesusega koos üles.
kas meid siis tõmmatakse üles elusalt, või me sureme, üht asja me ei saa vältida- Jumala
kohtu ees seismist. Rm 10. Pöördun hetkeks tagasi, et vältida segadust. UT-s räägitakse kahte
sorti kohtust. Neid on põhjust teineteisest eristada. Üks kohus on Ilmutuse 20:11, millest ma
praegu ei räägi.“ Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest
põgenesid maa ja taevas..“ Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees,...“ See on
suur valge kohtutroon, millelt langetatakse lõplik kohtuotsus. Kui me elame kristlase elu, siis
me ei satu selle kohtujärje ette. Kuid see ei tähenda seda, et me ei satu üldse kohtu ette. Meie
seisame Jeesuse kohtujärje ees. Kreeka keelne sõna kohtujärjele on „bema“. See on sama
sõna, millega kirjeldatakse Pontius Pilatuse aujärge, millelt ta mõistis Jeesuse üle kohut. See
on sellise isiku kohtujärg, kellel on kohtuvõim. Rm 14:10, kus Paulus ütleb:“ Sina aga, miks
sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju
astume Jumala kohtujärje ette,“ (ing- Kristuse kohtujärje ette). Kes „meie“? Kristlased, mitte
paganad. See kohtumõistmine ei tule suurelt, valgelt troonilt, see on kohus, mis leiab aset
selle ajastu lõpu ja tuhandeaastase rahuriigi vahel. Kas te ei usu tuhande aastasesse rahuriiki?
Jumal teid õnnistagu, kuid mina usun sellesse. Seda mainitakse Ilmutuse 19. peatükis 6 korda.
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Kuid meie aja tuhandeaastase rahuriigi vahepeal seisame me Kristuse kohtujärje ees. 2 Kr
5:10 kirjeldab üpris hästi sama tõde:“ sest me kõik peame saama avalikuks...“ Kreeka keeles
„olema avalikult kohal“, mis kirjeldab täpsemini olukorda. Teiste sõnadega ei saa me midagi
varjata ja kõik paljastatakse avalikult. „sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse
kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba.“
Tähendab, on vaid kaks kategooriat. Mäletate, et rääkisin sellest? Kõik vale on patt ning kõik,
mis pole hea, on halb. Vahevarianti ei ole. Tihti me, religioossed inimesed asetame end hallalt
mingisse kolmandasse kategooriasse- „Tean, et see pole hea, kuid ega see siis nii paha ka
pole!“ Selline mõtteviis ei vasta Piiblile. Kolmandat kategooriat pole. Selle eest, kuidas oleme
elanud selles ajas, vastutame Jeesusele. On vaid kaks kategooriat: hea ja halb. Jeesus ütles
ka:“ Kes pole minu poolt, see kaotab.“ Nii palju kui mina mõistan, on Kristuse kohtujärg enne
viimsepäeva kohut. Sellepärast alustasin Rm 8:1:“ Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu
neile, kes on Kristuses Jeesuses.“ Küsimus pole enam kohtust, mis viib hukatusse. Kui oleme
sinnamaani vastu pidanud, ei mõisteta meid hukatusse. Meie üle mõistetakse vastavalt meie
teenimisele kohut. Me kõik jõuame Kristuse kohtutrooni ette. Paljud peavad Jeesust
Vabastajaks, mis on imeline tõde, kuid Ta on ka Kohtunik. Ta on sama ustav ja efektiivne
Kohtuniku kui Vabastajana. Mõtlen Johannesele, Ilmutuse raamatu kirjutajale. Pühal
õhtusöömaajal ta nõjatus vastu Kristuse rinda ja rääkis vaikselt Temaga. Johannesel oli väga
lähedane suhe oma Vabastajaga. Ilmutuse 1. peatükis kohtas ta Jeesust kohtunikuna: Tema
silmad olid kui tuleleegid, Ta suust tuli kaheterane mõõk, Ta jalad helkisid kui sulatusahjus
olev pronks ning Tema hääl oli kui suurte vete kohin. Teda nähes kukkus Johannes Ta jalgade
ette kui surnu. Siin kirjeldatakse Vabastaja ning Kohtunik Jeesuse erinevust. Jeesus ei
mõistnud Johannest hukka, Ta ütles:“ Ära karda!“ ja tõstis Johannese ta jalgadele. Minu
arvates ei nähta meie aja kogudustes tavaliselt Jeesust Kohtunikuna ega seda, et me kõik
peame Tema kohtujärje ees seisma, seistes kõigi oma paljastatud saladuste kõrval. Võib-olla
sa ei julge mõnda pattu oma koguduses üles tunnistada, võib-olla mõni häbiväärne patt. Kuid
on parem see tunnistada koguduses üles, kui kanda see endaga Kristuse kohtujärje ette, sest
seal see avaldatakse kogu maailmale. Pole ühtegi saladust, mida ei paljastataks. Pole midagi
peidetut, mis ei saaks avalikuks. Kui me hakkame selle teadmisega elama, muudab see
paljude elustiili. 1Kr 3:11 kirjeldab kohtumõistmist kristlaste üle. Siin räägitakse Jumalat
teenivatest kristlastest:“Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemassee on Jeesus Kristus.“ Siin mõeldakse inimesi, kelle elu alustala on Kristus. Mitte pelgalt
koguduse liikmed. Neile ei mõisteta kohut hukkamõistmiseks. Paulus jätkab, kirjeldades,
kuidas meie teenistust hinnatakse:“Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast,
kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest- kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev
teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on.“
Meie elutöö katsutakse tules läbi. See kardab tuld ja süttib kergesti. Kui see ei põle, siis see
püsib. Tekst jätkub:“ kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga.“ Siin
kohtus hinnatakse meie tasu. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise
päästetakse otsekui läbi tule.“ (ing- „tulest põgenedes“). Selline inimene pääseb, kuna tal on
õige vundament, kuid kogu tema elutöö haihtub suitsuna õhku tema silme ees. Kui traagiline!
Mulle avaldab muljet see, et töö hulk ei ole siin oluline. Puid, õlgi ja heina võib olla ükskõik
kui palju. Vähestel on teemante, kulda või hõbedat terve veoautotäis. Kvaliteet on olulisem
kui kvantiteet. Ma ei alaväärista töö hulka. Inimene võib olla tuhandete hingede päästmise
vahendajaks. Hoolitsegem selle eest, et me ei toodaks vaid puid, heina ja õlgi. Kujutage ette
valu, mida inimene võib tunda, nähes oma elutööd leekidesse hävimas. Tänu Jumalale, et
pääsemine on siiski võimalik, kuid mõelge, mida kõike kaotate! Järgmisena võtan käsile
erilise UT-i õpetuse- iseenda üle kohtumõistmise. 1 Kr 11 peatükk räägib Issanda söömaaja
pidamisest. On tähtis tõsta seda leivamurdmist esile, kuna see on oluline osa iga kristlase
argielust. Paulus räägib olukorrast, milles me kõik kristlastena oleme. Ta räägib inimestest,
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kes on elanud Jumalatut elu. Ma ei tea, kas nii on õige öelda, või mitte, kuid ütlen seda. 1 Kr
kiri rõhutab Püha Vaimu ande rohkem, kui ükski muu epistel, kusjuures Korintoses olid
suurimad probleemid. See tõde kehtib ka tänapäeval, sest me toetume kergesti vaimuandidele
ning unustame vaimuviljad. 1 Kr 11:27:“ Niisiis, kes iial seda leiba sööb või Issanda karikast
joob vääritul viisil, on süüdi Issanda ihu ja vere vastu.“ Iga kord kui naudid Issanda surma
mälestamist, tunnistad avalikult, et Jeesus suri su pattude eest. Sa ei saa olla süüdimatu.
Vastutad oma teadmiste eest. Paulus jätkab:“ Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu
sellest leivast ja joogu sellest karikast!“ Leivamurdmise hetk peaks alati oleme ka
läbikatsumise hetk. Selle teemaga võib ka liiga kaugele minna, nagu mõndades
presbüüterlikes kogudustes, kus leivamurdmine on käsumeelne, kuid enesekontroll on
asjakohane. „Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest
ihust.“ Selline inimene ei mõista, et tal on tegemist maailma kõige pühama teemaga.
„Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja põduraid ning paljud on surnud.“ Miks? Kuna nad on
võtnud leivamurdmisest valel viisil osa. Kas paljud meist on nõrgad ja haiged? Jah. Paulus
ütleb, et mõned on läinud enne oma aega magama. Sellele on eri põhjuseid, kuid üks on
selles, et me pole õppinud seda, mida 1 Kr 11 tähendab. Kui me mõistaks enda üle kohut, siis
meie üle ei mõistetaks kohut. Issand distsiplineerib meid, et meid ei mõistetaks maailmaga
hukka. Mul on palju karismaatilisi sõpru, kellel on raske aktsepteerida, et Jumal võib neid
haiguse läbi distsiplineerida või et haigus võib olla Jumalast. Vastus on seal, kus Paulus
räägib neist, keda Jumal haiguse läbi treenib. See on Heeb 12. peatükis, mille juurde jõuame
hiljem. Paulus kirjutab, et Jumal distsiplineerib meid nagu isa lapsi, et saaksime osa Tema
pühadusest. Seepärast tuleb meil Tema distsipliinile alluda. Olen olnud nelipühilane. Kui tulin
usule, sain teada, et on ka teistsuguseid usklikke ning ka seda, et mitte kõik kristlased ei räägi
võõrastes keeltes. See oli ammu, 1941 aastal. Tean midagi nelipühilaseks olemisest ja ka
karismaatilisusest. Sageli, kui meid palutakse haigete eest paluda, hakkame meie
palvetama:“Issand, tervenda!“ ning tsiteerime Piibli kirjakohti. Ei tule pähe, et tegu võiks olla
Jumala distsipliiniga. Kui haigus on Jumala distsipliin, ei saa haige enne terveks, kui ta teeb
meeleparanduse. Ta terveneb alles siis, kui Jumal pöördub ta poole. See puudutab nii mind
kui sind. Võimalused: Enda olukorda muutev sisemine inventuur ning meeleparanduseni viiv
Jumala distsipliin. Kuid kui sa ei paranda meelt, siis su üle mõistetakse kohut ühes
maailmaga. Need on need võimalused, mis on alati meie ees, kui me võtame osa Jumala
Pühast armulauast. Räägin nüüd oma tunnistuse, millest tulenev au ei kuulu sugugi mulle.
1991 aastal olime Ruth’iga koos Hawaiil puhkusel, kui ma haigestusin raskelt millessegi,
mida arstidel oli raske diagnoosida. Nad proovisid üht-teist, kuid mu olukord vaid halvenes.
Lõpuks mõistis üks hea arst, mis mul viga oli. Meditsiiniline diagnoos oli endokardiit. Kes
teab, mis see on? See on teatud bakteri põhjustatud südameklapi põletik, millesse võib surra.
Enne antibiootikumide ravimit polnud haigusele ravimit. Seal ma siin olin- haigete eest
palvetav jutlustaja, kes oli tervenemiste tunnistajaks ning ka ise paranenud, nüüd ei paranenud
mu olukord sugugi. Ma ei muretsenud, kuna teadsin, et kui suren, pääsen Jumala juurde.
Selles ma ei kahelnud. Ma ei kartnud surma. Võtsin asja mõistusega. Tahtsin teada põhjust,
miks ma ei tervenenud. Sattusin 17 päevaks haiglasse, mulle süstiti kuus nädalat verre
antibiootikumi. Kiidan Jumalat arstide eest. Mõned karismaatikud väidavad, et arstid on meie
vaenlased. Ei ole. Seal haiglas olles justkui intervjueerisin Issandat. Ma ei näinud Teda, kuid
teadsin, et räägin Temaga. Küsisin:“ Jumal, miks?“ Olen siin ja usun tervenemisse. Olen
üleloomulikul viisil tervenenud. Olen jutlustanud tervenemisest ja näinud paljusid inimesi
imeliselt tervenevat. Kuid miks nii?“ Jumal ei suru oma arvamust kellelegi peale. Ta ei
ähvarda kedagi, kepp käes. Ta on armuline ja viisakas meiega. Nägin järjest lõike oma elust.
Nägin oma elu faase, kuid Jumal ei öelnud midagi, vaid näitas, mis mu elus oli toimunud.
Enamus kaadritest olid restoranides. Keegi ütles, et kui tahad leida linna parimat restorani,
küsi jutlustajalt. See peab paika. Olin tunnustatud karismaatiline jutlustaja. Mu kuulajaskond
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aktsepteeris mind, ka teised jutlustajad, kellede nimesid te teate. Kuid Issand ei aktsepteerinud
mind. Ta ei karjunud minuga. Ta vaid tõdes:“ Tee siit omad järeldused.“ Kui sellele mõtlesin,
nägin selgelt, et olin olnud äärmiselt mugav. On kaks asja, mis ei puutu teineteisesse:
enesekontroll ja enda hellitamine. Seal, kus üks lõpeb, algab teine. Sa ei saa mõlemat valida.
Üks üheksast Püha Vaimu viljast on enesevalitsus. Elus on teatud asju, mille eest tuleb end
hoida. Kas ma ikka julgen seda öelda, kuid oma kogemuse põhjal ütlen siiski. Kas teate lugu
vägevast mehest, kes valitseb riiki, linna või oma maja? Vägeva mehe peab kõigepealt kinni
siduma, enne, kui tema vara saab röövida. Räägin oma kogemusest. Olen ameeriklastega
lähedalt kokku puutunud alates 1963 aastast. Sel ajal on Ameerikat valitsenud kolm vägevat
meest. Mitte ainult kolm meest, vaid üks mees on Ameerika indiaanlaste vaimude
kummardamine, mida on praktiseeritud Kanadast kuni Argentiinani. Seda praktiseeritakse
tänapäevani ning see on seaduslik. Paljud mäletavad 1960-ndaid aastaid, mil vägevaks
meheks oli mäss. Mäss on seotud nõidusega. Mässu vaimule järgneb nõidus, mis on okultism.
1960-ndate järel on ilmnenud ka teisi vägevaid mehi. Usun, et Saatana vaimsed valitsused ja
vaimud võistlevad omavahel, oma positsiooni pärast. Nad sõdivad omavahel. Nad ei lahenda
ühtki asja rahumeelselt. Mässu vaim ning nõidus on kündnud teed kolmandale vägevale
mehele. Ärge lakake mind armastamast, kui ütlen sügava südamemurega, et minu meelest on
USA-d valitsev vägev mees enese hellitamine. Ma ei suuna oma sõnu konkreetse isiku poole,
kuid andmete alusel on pooled ameeriklastest ülekaalulised ning viiendik ameeriklastest on
rasvunud. Miks? Kuna nad on vägeva mehe poolt manipuleeritud. Mässu ja nõidust on
kirikust väljaspool, kuid enese hellitamist esineb nii kirikus kui ka sellest väljaspool. Jätkan
oma tunnistust. Kas teate, mida ma tegin? Parandasin meelt. Olin jutlustaja, kuid parandasin
meelt. Ka jutlustajad peaksid aeg-ajalt meelt parandama. Mina kirjeldaksin meeleparandust
nii: Sõidad autoga. Peatud ja teed U-pöörde, sõites vastupidises suunas. See on
meeleparandus. Kui sa ei liigu vastupidises suunas, ei tee sa meeleparandust. Mina peatusin
paar meetrit enne kuristikku. Veel paar meetrit ning ma oleksin hukkunud. Kuid ma peatusin
ja tegin Jumala armust U-pöörde. Olen liikunud sellest ajast peale vastupidises suunas. See
sõnum on seotud ka armulauaga. Kas tahame enda üle kohut mõista? Kui me ei mõista enda
üle kohut, kas me aktsepteerime Jumala distsipliini ning mõistame, milles asi? Tänapäeva
probleemidele võib anda väljamõeldud psühhiaatrilisi nimesid. Kuid probleem on lihtne ja see
koosneb 4-tähelisest sõnast-patt. Olen näinud, et Jumal ei tee patu suhtes kompromissi.
Ärkamisest võib ükskõik kui palju rääkida, kuid ärkamine ja patt on omavahel vastuolus.
Palmipuudepühal ratsutab Jeesus rõõmuhõisete saatel Jeruusalemma. Rahvas avaldab Talle
austust, kutsudes Teda Kuningaks, Prohvetiks ja Vabastajaks. Terve linn kummardab Teda.
Kui Ta oleks tahtnud, oleks Ta saanud võimu haarata. Ta oleks võinud seljatada vana
religioosse süsteemi ning asuda Kuningana valitsema, justnagu rahvas seda soovis. Ta keeldus
ning viie päeva pärast rippus Ta samas linnas alasti ristil. Miks? Sellepärast, et Jumal ei anna
patule kiiret ja mugavat väljapääsu. Rist on lõplik kinnitus sellest, et Jumalat ei saa
kompromissile meelitada. Ükski meie tegu või lause ei muuda kunagi Jumala palet patu
suhtes leplikuks. Kui kavatseme palvetada ja teha ärkamise nimel tööd, on tähtis meeles
pidada, et Jumal pole patu suhtes leplik. Kui ma poleks tookord meelt parandanud, oleksin
surnud. Ma poleks olnud kaotatud hing, kuid diskvalifitseeritud jutlustaja. Järgmised Pauluse
sõnad on mulle sügavalt muljet avaldanud. 1 Kr 9:24:“ Eks te tea, et kes võidu jooksevad,
need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!“
Paulus kujutab sageli sportlasi, nemad annavad hea pildi enesekontrollist. Võitmaks
kuldmedalit, teeb noor mees või naine valusaid harjutusi. Nende elu on täis keeldumisi ning
enesedistsipliini. Miks? Kuna nende eesmärgiks on särav kuldmedal. Kui kõik õnnestub,
võivad nad hüpata 1cm võrra kõrgemale või joosta sekundi kiiremini, kui keegi teine. Miks?
Kuna neil on visioon ning siht. Nad liiguvad sihi poole. Paulus õhutab meid jooksma elu
võidujooksus nagu sportlased. Otsusta olla võitja. Me ei jookse üksteise vastu. Paulus jätkab:“
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Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et
saada närtsimatut.“ Meid ootab kuldmedal, mis ei tuhmu ega kulu, vaid mis säilitab oma
kirkuse. Siis annab Paulus oma tunnistuse. Suur apostel ütleb nii:“Sellepärast ma jooksen, aga
mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes,“ Ma pole vaid tühja peksev
poksija, kes ei vastuta kellegi ees. Paulus jätkab hästi öeldes:“vaid ma löön oma ihu ja teen ta
oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.“ Ja see on suur apostel,
koguduste rajaja. Epistlite kirjutaja. Ta ei pidanud seda iseenesestmõistetavaks, et ta lõpetaks
võidujooksu võitjana. Sõnadel, mida Paulus siin kasutab:“sihin löögid omaenda kehale“ on
kreeka keeles üsna tugev väljend. See tähendab „lüüa kellegi silm siniseks.“ See on kreeka
släng. Lüüa oma keha. King Jamesi tõlge ütleb:“ Kohtlen oma keha karmilt.“ Tänapäeval
hellitatakse keha restoranilaua ääres. Minu meelest on Pauluse jutt rabav. Ka mina mõtlen nii.
Tahan pääseda võidujooksule. Selles mõttes olen auahne. Ma ei võitle kellegi vastu, kuid ma
ei taha, et vaenlane mind kägistaks. Kui oleksin siis surnud, poleks ma kadunud hing, küll aga
diskvalifitseeritud jutlustaja. Tagasi armulaua juurde. Sellega seoses on meil võimalus end
kontrollida. Kui me seda ei tee, distsiplineerib Jumal meid. Kui me vastame Tema
distsiplineeringule meeleparandusega, siis pääseme. Kui me aga ei reageeri distsipliinile
meeleparandusega, vaid jätkame mässumeelset elu, mõistetakse me üle kohut koos
maailmaga. Sa ei saa elada, nagu maailm elab, kuulumata sama kohtu alla. See on ilmselge.
Nüüd näeme valgust tunneli teises otsas. Tsiteerisin enne Piiblit:“ Püha Vaim toob teile
selguse patu, õiguse ja kohtu kohta.“ Meil on arusaamine sellest, mis on patt, kuid kui
paljudel on arusaamine sellest, mis on õigus? Arusaamine patust on tähtis samm, kuid tahame
selgust ka sellesse, mis on õigsus. Rm 5:1 aitab meid selles:“Et me nüüd oleme saanud õigeks
usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,“ Meid on tehtud usu
kaudu õigeks. Meid on asetatud õigsusesse. Meid on tehtud õigeteks. 1 Kr 1:30:“Aga teie
olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks...“
Minu õigsus pole minu oma. See ei tulene sellest, et teen oma parima ega minu usulised
kogemused. Minu õigsus on Jeesus Kristus. Temast on saanud minu õigsus. Mind on tehtud
õigeks. Olete ehk kuulnud selle kirjakoha seletust, mille kohaselt tähendaks minu õigus
justkui seda, et ma poleks kunagi patustanud. Miks? Sellepärast, et patuta Jumala Poja Jeesuse
Kristuse õigsust arvestatakse minule. Ma ei seisa Issanda ees oma õigsusest. Kristlasena ei ela
ma oma õigsuse varal. Mind on tehtud õigeks nii, nagu ma poleks iial pattu teinudki.
Probleem on selles, et nii kaua kui üritame end ise õigeks teha, ei saa me Kristuse õigsust usu
kaudu. Kui meid on tehtud usu kaudu õigeks Kristuses, on meil rahu Jumalaga, Jumal pole
riiukukk. Õppisime Ruth’iga ühelt Austraalia pärismaalaselt laulu, kui olime Edela-Aafrikas.
„Mu seljas on õigsuse mantel, mille Jeesus mulle annab. Olen Jeesuse kalli vere all ja Ta
mind kannab. Mu rõõm on teada, et Taevaisa armastab mind, Ta lubab mulle Jeesuse. Kui Ta
vaatab mu poole, pole ma enam endine, vaid Jeesuse sarnane.“ Nüüd vaatame Jesaja 61.
Armastan õpetada selle salmi põhjal. Pääseme pimedast tunnelist. Kõik pole veel läbi, kui
valgust on tunneli lõpust näha. Jesaja 61:10. Seletan seda hetkel nii. Kui meid on tehtud
õigeks ja kuulutatud süütuteks, siis see on nii: igaüks meist on olnud taeva kohtu all, olles
süüdi kuritegudes, mille karistuseks on kindel surmanuhtlus. Oleme oodanud kohtu tunnistust.
Teame, et oleme süüdi. Kuid kohtunik tuleb ja ütleb:“Süütu!“ Jesaja 61:10:“ Mina rõõmutsen
väga Issandas..,“ Ma pole lihtsalt rõõmus, vaid üliõnnelik. „sest ta on mind riietanud
päästeriietega, katnud õigsusekuuega,“ Sa saad kahed riided: kõigepealt päästeriided. On
imeline panna need riided selga, kuid see pole veel kõik. Sa pole lihtsalt päästetud, vaid sind
on kaetus õigsuse kuuega. Mitte omaenda kuue, vaid Kristuse õigsuse kuuega. Ükskõik, mis
suunast vaenlane sind ka ei vaataks, näeb ta sinus vaid Kristuse õigsust. „Ei ole siis nüüd
mingisugust hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.“ Meid on tehtud õigeks selliselt,
nagu poleks me iial pattu teinud. Kas sa päriselt ka usud seda? Tõuske püsti ja öelge:“ Mind
on tehtud õigeks!“
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Iisraeli ainulaadsus Jumala prohvetlikus kalendris.
„Issanda ees värisegu kogu maa, terve maailm kartku teda! Sest ta ütles ja nõnda sündis.
Issand on nurjanud rahvaste otsused, teinud tühjaks inimeste kavatsused. Kuid Issanda
kavatsused püsivad igavesti. Tema mõtted põlvest põlve. Õnnistatud on see rahvas, kelle
Jumal on Issand, rahvas, kelle Issand on endale valinud.“ Sellest teemast räägin täna ja selle
rahva ainulaadsusest, kelle Jumal on valinud enesele pärandiks. Kes teab selle rahva nime?
Iisrael muidugi. Mu teemaks on Iisraeli ainulaadsus. See on teema, mis ajab siiani paljusid
vihale. Elame humanistlikus kultuuris, kus kõige ja kõikide vahelised erinevused on ära
unustatud. Mehe, naise ning rasside vahel pole enam erinevusi. Oleme kõik samasugused- see
on vale. Erilisus ei tähenda mingil viisil alamat staatust. Kui oled eriline ega tunnista seda,
lood endale üleliigseid probleeme. Jumal tegi Iisraelist ainulaadse rahva. See on ka
peapõhjuseks, miks neid on sajandeid taga kiusatud. Eriline soosing ärritab. Kuid fakte see
siiski ei muuda. Kui oled teistsugune, siis jääd teistsuguseks. Iisraeli rahvas tahab oma
erilisuse eest peitu pugeda. Iisraeli president ütles oma ametisse pühitsemise kõnes:“ Oleme
riik nagu teisedki maad on riigid.“ See ei pea paika. Ta ei räägi tõtt. Peame tunnistama, et
erinevusi on. Toon välja kirjakohti, kus räägitakse Iisraeli ainulaadsusest. Selle algus kõlab
nii, 1 Aj 17:21:“ Ja kes on nagu sinu rahvas Iisrael, ainus rahvas maa peal, keda Jumal ise on
käinud enesele rahvaks lunastamas?“ Taavet ütleb selgelt, et Iisrael on ainulaadne rahvas.
Ainus rahvas maa peal, keda Jumal lunastas oma rahvaks. Järgmiseks 2 Moosese 19:5-6, kus
Jumal rääkis Moosesele:“ Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis
te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm.“ Jumal eraldas
Iisraeli muudest rahvastest kolmel tingimusel. Nad pidid oleme Tema eriliseks aardeks,
asudes teistest rahvastest kõrgemal ning nendest pidi saama preestririik ja püha rahvas. Kolm
erinevat alust: eriline aare, preestririik ja püha rahvas. Aastate kogemuse ja uurimistöö
tulemusena olen jõudnud järelduseni, et kurat saab vahest Jumala plaani viivitada, kuid ta ei
suuda iialgi seda peatada. Arvan, et Saatan on omalt poolt teinud kõik selleks, et lükata edasi
Jumala plaane Iisraelile, kuid ta ei saa neid ära hoida. Iisrael muutub täpselt selliseks, nagu
Jumal on otsustanud: eriline aare, preestririik ja püha rahvas. Ka Uues Testamendis, eriti
Pauluse kirjades, viitavad mitmed salmid Iisraeli erilisele positsioonile. Roomlastele 3:1-2
küsib Paulus:“Mis on siis juudil erilist või mis kasu on ümberlõikamisest? Jah, on palju ja
mitmel moel.“ See on märk Jumala lepingust Iisraeliga. Paulus vastab:“Jah, on palju ja
mitmel moel. Esmalt fakt, et juutide kätte on usaldatud Jumala sõnumid.“ See näitaja muudab
Iisraeli väga eriliseks. Jumala Sõna, ajalookroonikad, Piibel anti meile ühe rahva- Iisraeli
kaudu. Kui Iisraeli ei oleks, poleks meil Piiblit. Juba see fakt teeb Iisraelist ääretult tähtsa
rahva. Paulus ütleb:“ et juutide kätte on usaldatud Jumala sõnumid.“ Oleks õige öelda:“Neile
on kõigepealt antud Jumala sõnad,“ ning Jumal ei andnud Iisraelile Oma sõnu pelgalt hoiuks,
vaid nende ülesandeks oli viia see Sõna kõikide rahvasteni. Vähemalt üks juut mõistis talle
antud vastutust, kelle nimi oli Paulus ning kes ütleb Rm 1:14-15:“ Ma olen nii kreeklaste kui
umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane.“ Paulus siis ütles: Mul on püha kohustus selle
alusel, mida Jumal on teinud minu riigile ja rahvale. „Seepärast olen valmis ka teile, Roomas
asuvaile, kuulutama evangeeliumi.“ Paulus mõistis oma vastutust. Ta mitte lihtsalt ei omanud
Kirju või evangeeliumi, vaid Talle usaldati levitada Sõna. Tänu Jumalale Pauluse ustavuse
eest. See maksis Paulusele kõik. Kuna ta oli evangelist paganrahvastele, andis ta kogu oma
elu, aja ning energia ning lõpuks suri märtrisurma, et teised rahvad saaksid kuulda seda, mis
oli alguses mõeldud vaid Iisraeli rahva jaoks. Ma pole juut, kuid tänu Jumalale Pauluse
ustavuse eest. Tänan Jumalat juudi rahva ustavuse eest, tänu kellele on meil Piibel Moosesest
kuni Ilmutuse raamatuni. Kõikidest Piibli kirjutajatest polnud vaid üks isik juut- Luukas. Ta
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võis olla immigrant ning tal oli Iisraeli vaimne taust. Muud Piibli raamatute autorid olid
kindlalt juudid. Kas oled Piibli eest tänulik? Siis pead olema ka juutidele tänulik. On
mõistusevastane hinnata Piiblit seejuures alahinnates juutide väärtust. Roomlastele 9:4-5 toob
välja kaheksa tunnust, mis toovad Iisraeli erilise positsiooni välja. Paulus kirjutab nii:“ kes on
iisraellased, kelle päralt on lapseõigus..“ Jumal adopteeris nad oma rahvaks, „ja kirkus..“ Sõna
„kirkus“ tähendab nähtavat ja tajutavat Jumala ligiolu oma rahva keskel. Selles pole midagi
ebareaalset, vaid see on tõeline. Kus iganes on Jumala kirkus, tunneb inimese meel seda ühel
või teisel viisil. Mitmeid kordi, kui Jumala auhiilgus täitis templi, ei talunud preestrid Jumala
ligiolu, kuna selle füüsiline väljendus oli nii võimas. Mul on selja taga 15 aastat kreeka keele
õpinguid. Kreeka k. „doxa“ on kirkus. Ma ei keskendu selle sõna taustale, kuid Platoni
filosoofias oli sõna „doxa“ võtmesõnaks. Doxa tähendab midagi sellist, mida võib meeltega
tajuda. Platon ei mõelnud „doxa“ all kirkust, kuid selle sõna tähendus on UT kirjapildis
säilinud. Kirkus mõjub meie aistingutele. Esimesel korral ilmus see öösel tulesambas ja
päeval pilvesambas. Jumala auhiilgus laskus üle Iisraeli laste, kui nad olid talle verega patust
puhastatud. Kolmas element, mis eraldab Iisraeli teistest maadest, on lepingud. Alates
Aabrahamist on kõik lepingud tehtud Iisraeli lastega. Neljas element on Seaduse andmine
ühele riigile- Iisraelile. See võib kõlada vastuoluliselt, kuid minu arvates pole paganad kunagi
pidanud Moosese seaduseid järgima. Issand Jeesus on andnud meile teise seaduse, kus on
kümne käsu asemel vaid üks käsk:“Uue käsu ma annan teile: armastage teineteist! Nii nagu
Mina olen armastanud teid, nõnda armastage üksteist!“ Kui me täidaksime seda seadust,
oleksime teistsugused inimesed. Viies element on Jumala teenimine. Siin peetakse silmas
preestrite teenistust. Kõik Jumala preestrid kuni Jeesuseni olid juudi soost. Nende kohustuseks
oli ülistada, teenida ning ohverdada. Seda ülesannet ei antud ühelegi teisele rahvale. Kuues
eriline element on tõotused. Kõik tõotused alates Aabrahamist anti juutidele. Seitsmendakskõik patriarhid olid juudid. Seitse on täiuslikkuse number, kuid on ka kaheksas element, mis
annab Iisraelile erilise au. „...neist on Kristus inimesena põlvnenud...“ Kõige tähtsam kink,
mis on Iisraeli rahva kaudu inimkonnale edasi antud, on Vabastaja. Need kaheksa elementi
eristavad Iisraeli teistest maailma riikidest. Juba kaine mõistus ja usk tõesse viitavad, et Iisrael
on eriline. Teine huvitav ja väga oluline seik on see, et Jeesus oli inimesena juut. Olen palju
kordi rääkinud juutidele, kes on pöördunud ning peaaegu kõik neist räägivad, et neid on
kasvatatud uskuma, et Jeshua on vaid paganrahvaste Messias, kellel polnud juutidega midagi
pistmist. Õigeusklikud juudid ei kirjuta isegi Tema nime üles. Nad kirjutavad Jeshu ja jätavad
viimase tähe ehk „a“ ära. Mitmed juudid on öelnud, et lugedes Matteuse evangeeliumi,
mõistsid nad, et Jeesus oli tõesti juut. Jeesus oli täiuslik juut, kelleks peaksid kõik juudid
tahtma saada. Rõhutan, et Jeesus sündis juudiks mitte 33. aastaks, vaid kuni igavikuni. See
pealtnäha lihtne mõte toetub Piiblile. Ilmutuse 5. peatükk viib meid taevas Jumala ligiollu,
kus Johannes nägi imelisi asju. Troonil oli pitseeritud rullraamat, mida keegi ei võinud avada.
See oli seitsme pitseriga pitseeritud. Johannes nuttis kibedasti, kuna kedagi ei leitud väärt
olema rullraamatut avama. Üks vanemaist ütles talle salmis 5:“ Siis üks vanemaist ütles
mulle:“Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, Tema on võitnud, Tema võib
avada raamatu ja selle seitse pitserit!“ See on tähtis hetk, milles on meie kõigi jaoks õpetust.
Johannes arvas end nägevat karjuvat lõvi, kuid ei. Ta ütles:“Ja ma nägin trooni ja nelja
olevuse ja vanemate keskel seismas Talle, kes oli otsekui tapetud...“ Milline sõnum! Küsimus
pole võimus, vaid alandlikkuses, mitte nõudmises, vaid alistumises. Küsimus on oma elu
ohverdamises, mis avab tee Jumala üleloomulikule väele. Vähemalt 50 aastat pärast oma
surma ja ülestõusmist nimetatakse Jeesust Juuda Lõviks. Juudast tuleb sõna juut. Kõik teist ei
tea seda, kuid heebrea keeles „Juuda“ on Jehuda ja juut on „jehud“,, sõnades on vaid ühe
täheline vahe. Kuna Jeesust hüütakse Juuda Lõviks, on Ta igavesti tembeldatud juudiks ning
see on oluline asjaolu. Kui ma oleksin olnud Jumal, poleks ma neid asju nii korraldanud, kuid
Jumal ei küsinud minu käest nõu. Mida plaanivad antisemitistid, pääsedes kunagi Uude
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Jeruusalemma, kui kõikidel treppidel ning hoonetel on juudi nimed peal? On vaieldamatu
fakt, et Jumal eraldas juudid oma rahvaks. Kui sa pole juut, kuid tahad olla õnnistatud, võta
end kokku ning aktsepteeri seda fakti. Mind on Jumal üle ootuste õnnistanud. Jumala tahtest
sai minust kaheksa väikse tütre isa, kelledest kuus on juudid. Jumal pole seda unustanud,
kuigi mina vahest unustan. Vahest küsin imestades:“ Jumal, miks sa oled nii hea minu vastu?“
Jumal vastab:“ Kuna hoolitsesid minu väikeste usklike tüdrukute eest.“ Sina, kes sa pole juut,
ära mine oma õnnistusest mööda. Ära tee oma südant kõvaks uhkusest. Alandu Jumala tõe
ees. Bileam, kes oli vastuhakkaja prohvet, prohveteeris Jumala surve all, 4 Moosese 24:9:“
Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad, neetud, kes sind neavad!“ Valik on sinu. Ühe mu
raamatu pealkiri oli „Õnnistus või needus- valik on sinu.“ Üks viis saada õnnistatud on
õnnistada Iisraeli. Kõik ei pea seda tegema nii nagu meie seda teeme. Kuid iga kord, kui
istume koos Ruth’iga söögilauda, me sööme tavaliselt 4 korda päevas, on meil pikk palve,
mille keskel me ütleme:“Osuta armu ja soosingut Iisraelile, kelle aeg on kätte jõudnud.“ Nüüd
on Jumala aeg osutada Iisraelile armu ja soosingut. Nii saame me iga kord söögilauda istudes
õnnistatud, kuna me õnnistame Iisraeli. Lõpuks räägin Messiast, kes on mu sõnumi
nurgakiviks. Jh 4:22, kui Jeesus räägib mittejuudist Samaaria naisega Samaaria linna kaevul.
Jeesus ütleb:“ Teie kummardate, mida te ei tea, meie (juudid) kummardame, mida me teame,
sest pääste tuleb juutidelt.“ Vaieldamatu ning ääretult tähtis. Kui juute ei oleks, poleks
patriarhe, prohveteid, apostleid, ei Piiblit ega Vabastajat. Millised oleks meie
päästevõimalused ilma nendeta? Piibel ütleb selgelt, et heale kurjaga tasumine viib needuseni.
Mitmed paganarahvad on endi peale tõmmanud needuse, kuna nad on tasunud heale kurjaga.
Vältigem seda! Toon välja teise ainulaadse joone eristamaks Iisraeli täielikult teistest
rahvustest: Iisraeli ajalugu on prohveteeringutes ette kuulutatud. Loetlen 16 Iisraeli ajalugu
puudutavat prohveteeringut. Osad neist on täitunud, mõned on veel täitumata. 1. Egiptuse
orjus ennustati Aabrahamile (1 Ms 15:13); 2. Iisraeli pääsemine Egiptuse orjusest koos suure
varandusega ennustati samuti Aabrahamile (1 Ms 15:14). See on eriline prohveteering, kuna
nad olid orjad 400 aastat. Ööpäeva jooksul oli neil tohutu varandus. Milline ime! 3. Kaanani
maa omandamine ennustati Aabrahamile 400 aastat ette (1 Ms 15:18-20); 4. Iisrael hukkub
ebajumalateenistuse tulemusena. Seda ennustati enne, kui nad oma eluasemed rajasid (5 Ms
22:15-21); 5. Jumal rajab Jeruusalemma paiga, kus juudid teenivad Teda. See prohveteeriti
juba enne kui juudid jõudsid tõotatud maale (5 Ms 12:5-6) ja mitmed teised kohad. 6.
Põhjamaise kuningriigi kohta, mida kutsutakse Iisraeliks, ennustati, et selle elanikud viiakse
Assüüriasse vangi (Aamos 5:27, 6:14, 7:17). 7. Ka edelas asuva kuningriigi ehk Juuda kohta
ennustati, et juudid viiakse vangistusse Baabüloni poolt ( Jer 16:13, 21:10). 8. Saalomoni
poolt ehitatud templi hävitamine on selgelt ennustatud (2 Ajaraamat 7:19-22). 9. Järele jäänud
Iisraeli rahvas pöördub Baabüloni vangipõlvest oma kodumaale tagasi (Js 6:11-13, 48:20 ja
mitmed muud kirjakohad). 10. Jeesus ise ennustas teise templi hävituse, mis toimus aastal 70
p.Kr. (Mt 24:2 ja Lk 19:43-44). See ennustus täitus sõna-sõnalt. Jeesus ütles, et templis ei jää
kivi kivi peale ja täpselt nii sündis. 11. Iisraeli hajutamine paganarahvaste sekka (3 Ms 26:3334, Hs 12:15 ja mitmed muud kirjakohad). 12. Võõrastes maades olevaid juute kiusatakse
taga ja ahistatakse nagu on selgelt ette kuulutatud (3 Ms 26:36-39). 13. Juutide
tagasipöördumine kodumaale kõikidest riikidest, kuhu nad olid hajutatud. Seda on ennustatud
mitmetes salmides (Js 11:11-12 ja Sk 10:9-10). Siin on 13 Iisraeli puudutavat ennustust või
prohveteeringut, mis anti juutidele sadu aastaid varem. Iga prohveteering täitus sõna-sõnalt,
mitte sümbolistlikult. Prohveteeringuid ei tohiks pidada sümboolseks. Ma ei usu, et need on
sümboolsed. Usun, et kõik prohveteeringud tähendavad täpselt seda, mida nad ütlevad ning
täituvad nii nagu on kirjutatud. Juhul kui ma Piiblit õigesti mõistan, Iisraeli ajaloos on kolm
suurt sündmust, mis pole veel täitunud. 14. Kõik rahvad kogutakse kokku Iisraeli vastu
võitlema (Sk 12:2-3, 14:1-2). Järgmises kahes saates, Jumal mind aidaku, käsitlen Iisraeli
tulevikku ja räägin Iisraeli puudutavatest prohveteeringutest, mis pole veel täitunud. 15.
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Iisrael mõistab üleloomulikul viisil, kes on Messias. See on selgelt ette ennustatud (Sk 12:1014). Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, 16. Messia tulek taeva pilvedel suures väes ja
kirkuses, et rajada Oma Kuningriik maa peale (Sak 14:3-5). Olen loetlenud 16
prohveteeringut, millest on mu arvates 13 täitunud. Vaid kolm on veel täitumata. Minu
matemaatika kohaselt, mis polnud koolis mu tugevaim õppeaine, on 81% prohveteeringutest
täitunud sõna-sõnalt. Enne Jumala Kuningriigi töösse astumist olin ma loogik. Üsna loogiline
on oodata nende järelejäänud kolme prohveteeringu täitumist, samamoodi nagu eelnevate 13
prohveteeringuga on juhtunud. See pole küll garantii, et vaid nii saab juhtuda, kuid ma julgen
väita, et see pole vähetõenäoline. Me pole pelgalt üliagarad fanaatikud ega lihtsameelsed
unistajad, vaid meil on tugev ajalooline ja loogiline alus uskuda, et Iisraeli riigi saatus saab
kulgema just nii nagu on kirjutatud Piiblis. Olen öelnud, et ma ei tunne end intelligentsi
poolest kehvemalt, sest usun Piiblit. On väidetud, et vaid lihtsameelsed, harimatud ja võimete
poolest nõrgemad usuvad Piiblit, kuid lihtsameelsed usuvadki Piiblit. Mina tahan olla
mõtteviisilt lihtne, kuid siiski pole ma harimatu ega naiivne. Mul oli üsna kõrge tööpost
Cambridge’i ülikoolis, õpetades loogika ja filosoofia aluseid. Pärast Piibli õppimist, millest on
nüüdseks juba 51 aastat, on minu mõistus läinud selgemaks ja teravamaks kui iial enne. Ma
saan teile öelda, et on olemas palju lihtsameelseid filosoofe. Sa ei suudaks uskuda, kui
naiivsed mõned neist on. Soovin minna Iisraeli tõotatud taastamisse detailsemalt. Ma pöördun
Jeremija 30 peatükki, alustades esimesest salmist ja liikudes seitsmenda salmini. Sõna, mis
Jeremijale tuli Issandalt; ta ütles:“Nõnda räägib Issand, Iisraeli Jumal, ja ütleb: Kirjuta kõik
sõnad, mis ma sulle olen rääkinud, enesele raamatusse! Sest vaata, päevad tulevad, ütleb
Issand, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva vangipõlve, ütleb Issand,..“ Neid
täpsustatakse, sest vangistusse jäädes olid nad kaks eraldi rahvast. „ja ma toon nad tagasi
maale, mille ma andsin nende vanemaile,“ Usun, et isik, kes ei oma laiapõhjalist teadmist
Piiblist, oskab selle maa paiknemist ennustada, sest selle järgi võib öelda, et Jumal andis selle
Iisraeli esiisadele. Seda maad kutsutakse siiani Iisraeli maaks. Valearusaama tõttu oli seda
kohta pikalt nimetatud Palestiinaks. Paljud ei tea, et Palestiina nimi tuli roomlaste poolt, kui
nad tahtsid minema pühkida Iisraeli ajaloolise ja kultuurilise pärandi. Seetõttu korrigeerib mu
naine mind iga kord jõuliselt, kuna Palestiinat on väär kasutada, sest see seondub vilistidega.
Seda võib lugeda vilistide maaks. Ma ei taha küll sellel pikemalt peatuda, kuid see on üks
meedia paljudest viisidest juhtida inimesi eksiteele, eemaldades ebamugava tõe. „Ja need on
sõnad, mis Issand rääkis Iisraeli ja Juuda kohta, sest nõnda ütleb Issand:“ Me oleme kuulnud
hirmukisa; on kartus, aga mitte rahu. Küsige ometi ja vaadake: kas meesterahvas sünnitab?
Mispärast ma näen iga meest käed puusas nagu sünnitajal naisel ja mispärast on kõik näod
muutunud kahvatuks?“ Üks üsna tuntud jutlustaja, kes oli mõnda aega mu sõber, kirjutas
mõni aasta tagasi ühte Inglismaa ajakirja:“Ilmselgelt polnud juutide naasmine nende
kodumaale Jumala töö, sest kui see oleks olnud, siis valitseks seal rahu.“ Leian, et Piibel
väidab just vastupidist. Piiblile toetudes ilmneb juutide naasmisega nii hirm kui mitmed
rahutused. Aeg, mis on nii kohutav, et isegi mehed käituvad kui sünnitusvaludes naised.
Jeremija jätkab:“Häda! Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole.“ Ma räägin sellest lähemalt,
kui hakkan rääkima Iisraeli tulevikust. See kirjakoht räägib selgelt perioodist, mis on tulemas
kindlalt Iisraeli ajaloos. Holokausti meenutades on see hingemattev ennustus. „See on
Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest.“ Mitte selle olukorra eest, vaid selle seest.
See on Jumala tõotus, mis on kinnitust leidnud mitmetes teistes kirjakohtades. Minu
eesmärgiks on Jumala tõotus, et saab tulema aeg, mil Ta suunab Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi
järeltulijad tagasi tulema omale maale, mis Jumal oli nende esiisadele andnud. Nad ei saa
olema seal ajutiselt, vaid püsivalt. Selle peatüki 24. salmis vihjab Jumal kindlale ajale. See on
kogu peatüki kokkuvõtteks. „Issanda viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda
saatnud oma tahtmise. Viimseil päevil te mõistate seda.“ Ajavahemik vahetult pärast ajastute
lõppu. Te mõistate, et see aeg siin Maa peal lõppeb millalgi? Kuidas te reageerite sellele, kas
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Jumalat kiites? Ma teen seda täie veendumusega, sest ma ei taha, et olukorrad kulgeksid
samamoodi. Piibel kinnitab, et praegusele ajale on tulemas lõpp ja sellele on lugematul arvul
vihjeid, mis aitavad meil jälgida selle tõotuse täitumist. Üks kõige tähelepanuväärseim vihje
sellele on juudirahva naasmine oma kodumaale pärast 19 sajandit kestnud rännakuid. Paljud
sõjad, näljahädad, katkud, maavärinad on aset leidnud mitmetel eri aegadel läbi nende 19
sajandi. Kuid just see muutus kogu selles peatükis- juudirahva tagasitulek omale maale. Nagu
mainisin eelneval õhtul kellegi ütlust, et juudid on Jumala prohvetliku kella osutiteks.
Täistund ehk lõpp on väga lähedal. Aukartust äratav mõte. Täiesti normaalne on muutuda
kergelt ärevaks, rõõmsaks, mis on vahva, kuid siiski on oluline hoida mõistus kainena. Ärgem
elagem unistuste maailmas, mis ei seostu tegelikkusega ega ka Piibliga. Tahaksin tsiteerida
veel ühe kirjakoha. See kirjeldab koha, kus see kõik aset leiab. Ma tsiteerin vaid osa sellest
kirjakohast, kuid loen enne terviku. Hoosea 1:9. Sellele salmile on eelnenud Jumala
kohtumõistmise avalikuks tegemine.“Ja Issand ütles:“Pane temale nimeks Lo-Ammi, sest teie
ei ole minu rahvas ja mina ei ole teie päralt!“ Selle peatüki lõpus Jumal võtab tagasi oma
otsuse. See on oluline lähtepunkt. Hoosea 2:1:“Aga ükskord on Iisraeli lapsi arvu poolest
nagu mereliiva, mida ei saa mõõta ega lugeda; ja selle asemel, et neile öelda:“Teie ei ole minu
rahvas“, öeldakse neile:“Elava Jumala lapsed.“ Pange tähele, et see saab juhtuma ühes kohas,
kus Jumal oli öelnud:“Te pole mu rahvas.“ Mis koht see selline oli? Iisraeli maa. Seega samas
kohas, kus Jumal avalikustas oma kohtuotsuse, saab Ta taastama oma õnnistuse. Seetõttu
peavad juudid olema enne sellel tõotatud maal. On veel üks külg, mis on minu silmis meie
kultuuris oluline mõista. USA-s ja teistes lääne riikides oleme muutunud äärmiselt
enesekeskseks. See on mina, pere, Jumal, kogudus, annid ja teenistus. Lugesin statistikat, mis
hämmeldas mind. Keskmiselt on ühes USA leibkonnas 1,7 inimest. Isegi kaks inimest ei
suuda üksteisega koos elada. See on individualismi tagajärg. Üheks protestantluse
probleemiks on pidev üksikisiku tähtsuse rõhutamine, mis pole piibellik. Jumal vabastas
vangikongist Pauluse ja Siilase, saates sinna maavärina. Mulle meeldib see mõtteviis kasutada
maavärinat inimeste vabastamiseks. Ma ei sooviks olla vanglas, kuid maavärina abil
pääsemine on põnev. Vangivalvur hüppab kongi ja hakkab enesetappu sooritama, kuna
Rooma valitsuse ajal võeti põgenenud vangide asemel vangivalvuri elu. Nähes tühja kongi,
mõtles ta asja lihtsustamiseks endalt elu võtta. Paulus polnud tavapäraselt lahke iseloomuga,
kuid ta ütles:“Ära tee enesele kurja, sest me kõik oleme siin!“ Ta ei muretsenud enda olukorra
pärast, vaid vangivalvuri. Nähes sellist kaastunde väljendust vastas vangivalvur:“ Kuidas
saaksin mina päästetuks?“ See oli väga isiklik küsimus. Paulus vastas talle:“ Usu Issandasse
Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere!“ Jumala pääste on mõeldud perekonna päästeks, mitte
pelgalt üksikisikute jaoks, vaid gruppide, leibkondade ja inimeste suhtlusringkondadele. Üks
asi, mida Jumal on korduvalt juutidele meelde tuletanud- nende rahvust. Jumal ei pöördu
nendeni üksikisikuliselt, vaid kui ühe rahva poole. Jumal tegi nendega lepingu Siinai mäel,
mille tõttu sai nendest Tema rahvas. Selle lepingu järgi olid nad üksteisega seotud. Seesama
leping, mis lõi vertikaalse vahetu suhte Jumala endaga, loodi ka inimestevaheline
horisontaalne side. Nii peaks see töötama ka koguduses. Iisraeli juurde tagasi pöördudes on
Jumal taastamas mõlemat suhet. Usun, et Jumala leping on põhjuseks, miks juudid pärast 19
sajandit laiali pillutatuna 100 riigi vahel säilitasid siiski enda algse pärandi ja omalaadsuse.
Mu esimene naine oli taani päritolu ja ta armastas juute. Ta ütles, et kui kõik taanlased
pillutada laialt mööda maailma ja 200 aasta pärast suunata tagasi kodumaale, ei leiduks enam
ühtki taanlast, sest nad kõik on kohandunud. Juudid aga seevastu on olnud mööda ilma laiali
1900 aastat tohutu pinge all, et hävitada nende identiteet ja nad on siiski omanäoline rahvas.
See on Jumala töö ja lepingujärgne suhe oma rahvaga. Selles peitub sõnum kogudusele. Kuna
kogudusega sätestas Jumal samuti lepingu, mis on vertikaalne ja horisontaalne. Oma töö
lõpule viimiseks peab Jumal juudid tagasi viima omale maale, kus Ta saab nendega kui ühe
rahvaga tegeleda. Ainuke loogiline ja piibellik koht selle jaoks on see maa, mille Ta juutidele
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andis. See pole lihtsalt Jumala kapriis, vaid lepingu täitmine. Eelmisel õhtul ma puudutasin
kergelt Hesekieli 36 peatükki. Tahan jätkata selle peatükiga. Hesekiel 36 on väga täpne
sündmustejada ennustus. Mul pole aega, et ajaloolist tausta avada. Alustame 16 salmist ja
liigume kuni peatüki lõpuni. „Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: Inimesepoeg! Kui Iisraeli
sugu elas oma maal,..“ Kelle maal? Iisraeli maal. „siis nad rüvetasid selle oma eluviisi ja
tegudega..“ „Siis valasin ma oma tulise viha nende peale vere pärast, mida nad maal olid
valanud, ja nende ebajumalate pärast, kellega nad seda olid rüvetanud.“ Jumal leidis nad
olevat täis mässu ja truudusetust, et Ta pidi nende üle kohut mõistma. Järgnevalt kirjeldab ta
kohtumõistu. Salm 19:“Ma pillutasin nad paganate sekka ja neid puistati mööda maad; nende
eluviisi ja nende tegude järgi ma mõistan kohut nende üle. Juudi rahva hajutamine oli Jumala
kohtumõist. Juudi rahvaga rääkides võid märgata, et nad on tahtlikult teadmatud sellest.
Paljud teised kristlased maailmas ei soovi rääkida Jumala kohtumõistmisest. Meil on loodud
pilt lahkest ja heldest Jumalast, kes patsutab inimeste peadele, ignoreerides üleastumisi. See
pole objektiivne pilt. Jumal on ka Kohtumõistja, kes mõistab kohut kõigi tegude üle. Jumala
viis korrigeerida Iisraeli rahvast on kui muster, kuidas Ta meiega kui üksikisikutega tegeleb.
Salm 20:“Ja kui nad tulid paganate juurde (mitte juutide juurde), kuhu nad ka iganes tulid, siis
nad teotasid mu püha nime, nõnda et nende kohta öeldi:“See on Issanda rahvas, aga nad on
pidanud ära tulema oma maalt.“ Jumal räägib, et ta tundis häbi nende käitumise pärast.
Kõikjal, kuhu nad läksid, tegid nad häbi ega esindanud Mind nii nagu ma olen. Siin peegeldub
Jumala sekkumise põhjus, mida on väga oluline mõista. Jumal ei sekkunud, sest juudid
väärisid seda. Muidu oleks Ta pidanud ootama igavesti. Ta soovib oma nime austust ilmutada.
Salm 21:“ Kuid mul on neist kahju oma püha nime pärast, mida Iisraeli sugu teotab paganate
seas, kuhu nad on tulnud. Seepärast ütle Iisraeli soole: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma ei tee
seda teie pärast, Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pärast, mida te olete teotanud paganate
seas, kuhu te olete tulnud.“ Juudid ei väärinud seda. Jumal tegi seda seepärast, et oma nime
puhastada. Ma rääkisin eelneval õhtul paralleelselt Iisraeli ja koguduse taastamisest. Täpselt
sama kehtib ka kogudusega. Jumala külastused ei ilmne seetõttu, et kogudus on selle välja
teeninud. Me pole seda rohkem välja teeninud kui seda on Iisrael. Kuid Jumal on enda sihiks
võtnud oma nime austuse taastamise. Salm 23:“ Ma pühitsen oma suurt nime, mida paganate
seas on teotatud,...“ „Pühitsema“ tähendab austust taastama. Kohutav asjaolu on, et Jumala,
Jeesus Kristuse nimi on kaasaegses kultuuris kasutatud sõimusõnana. Meil on, mida
kahetseda. „Ma pühitsen oma suurt nime, mida paganate seas on teotatud. Ja paganad saavad
tunda, et mina olen Issand, ütleb Issand Jumal,...“ Jumala tööd pole ainult Iisraelile, vaid et
peegeldada Tema tõelist olemust ja põhimõtteid. Ta on valinud selle avaldamise ühele
rahvale. Salmis 24 räägib Jumal protsessist, mis saab aset leidma. Seekord on see sammsammult välja toodud. Salm 24:“Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist
maadest ning toon teid teie oma maale.“ See on kõigele vaatamata nende maa. Kas nad
asetsevad seal tol hetkel, on väheoluline, sest Jumal andis selle neile igavese lepinguga. Ta ei
laenanud seda neile, vaid andis selle neile, oodates, et nad käituvad vastavalt. Praegune juudi
rahvas on kokku kogunenud vähemalt 100 eri riigist. Jumal liigub täpselt oma Sõna järgi. Me
Ruth’iga käisime Jeruusalemmas ülikoolis heebrea keelt õppimas aastal 1979. Mõtlesin, et
minu kaasõpilased olid sinna tulnud 30-st eri riigist. See on hämmastav. Salm 25:“ Ja ma
piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie
ebajumalaist ma puhastan teid.“ Nad on välja tulemas sellest, mida Jumal nimetab
rüveduseks. Paljud on öelnud, et juudid tulevad küll tagasi, kuid ainult siis kui nad on
aktsepteerinud Jeesust kui Messiat. See mõte pole Jumalalt. Jumal ütleb, et Ta toob nad enne
tagasi, et nendega siis tegeleda. Jumal ütles, et Ta toob juudid tagasi ja puhastab nad kõigist
rüvedusist ja kõigist ebajumalaist. Hetkel on Iisraelis juudi rahva vaimne seisund rüve.
Iisraelis on tehtud sama palju aborte, kui holokaustis hukkus juute. See on vaid üks näide.
Iisrael on uppunud okultismi sohu. Mitmed ortodoksed juudid on kõige sügavamal okultismis.
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Esmalt paistavad pühade inimestena, kuid tegelikkuses see nii ei ole. Nad käivad regulaarselt
surnud rabide haudadel neid kummardamas. Jumal aidaku neid, kuid räägin ühe loo. Hiljuti
üks Venemaalt kodumaale immigreerunud juut aitas mind ja Ruthi. See on tüüpiline näide
sellest, mida Jumal teeb. Mees oli ateist, ta polnud millestki huvitatud ega teadnud, miks ta
Iisraeli tuli. Ta tahtis vaatamisväärsusi näha. Ta jalutas vanalinnas ja jõudis lõpuks Püha Haua
kirikuni. Kui miski, siis Püha Haua kirik on minu arvates saastunud okultismiga. Ta istus
kirikus, kui Jumal ilmutas talle, et Jeesus on Messias. Ta oli ilmutuse järgselt niivõrd nõrk, et
ei suutnud 40 minuti jooksul käia. Ta püüdis kirikust väljuda, kuid väsis ja istus taas, teades,
et Jeesus on Messias. Ta töötas meie teenistuses mõnda aega ja elas vanalinnas. Ta rääkis
meile:“Pean sellest teile rääkima...“ Tema korteri naabruses oli bordell, kus õigeusklikud
juudid olid igal õhtul järjekorras. Kas teate, miks? Kuna Piibel keelab vahekorras olemise
naise menstruatsiooni ajal. Osad rabid lubavad meestel käia sel ajal prostituudi juures. Ma ei
taha olla negatiivne, kuid kui Jumal räägib saastatusest, siis see on just see, millest see juut
rääkis. Jumal tõi nad sellistena tagasi. Sina ja mina poleks seda teinud, kuid kui mina oleksin
olnud mina, poleks ma kunagi suutnud end päästa. Ma ei olnud seda väärt ja olin saastunud.
Ärme hoia Iisraeli pealt ära seda armu, mida Jumal on meile osutanud. Temal on meelevald
osutada armu. Väljend „Jumala kõikvõimsus“ on jäänud paljude kristlaste sõnavarast ära.
Mina defineerin kõikvõimsust nii: Jumal teeb seda, mida Ta tahab, siis kui tahab ning viisil,
mil Ta tahab ning Tema ei küsi kelleltki luba. Mina kummardan Jumala kõikvõimsuse ees.
Loen Piiblit ja ütlen:“Kui Jumal ütleb nii, siis Ta ka teeb seda.“ Jumal ütleb:“ Ma piserdan
teie peale puhast vett ning puhastan teid kogu teie saastast.“ Mis on puhas vesi? Minu meelest
on see Jumala Sõna, mille Jeesus andis oma jüngritele:“ Teie olete juba puhtad, kuna sõna,
mida ma teile rääkisin, on teid puhastanud.“ Üha rohkem Iisraeli juute kuuleb Jumala Sõna,
ka Uut Testamenti. Sellel on hämmastav mõju. Mulle meenub üks meie sõber, noor mees. Ta
oli tüüpiline ameerika juut, materialistlik. Tal polnud mitte mingisugust usku. Kuid keegi
andis talle Uue Testamendi ja ta hakkas Matteuse evangeeliumi lugema. Ta ütles:“ Olles läbi
lugenud mõned peatükid, mõistsin ma, et Jeesus oli tõesti juut.“ Püha Vaimu imelise juhatuse
läbi luges ta salmi, kus Jeesus ripub ristil ning tema pea kohal on silt:“ See on Jeesus- juutide
kuningas.“ Ta mõistis, et see on tõsi ning need sõnad selgitasid talle, kes Jeesus on. Nüüd on
tal tugev usk ning ta elab Iisraelis. Usaldan Jumala Sõna täielikult. Õppisin Jumalat tundma,
kui lugesin Piiblit kui ilmalikku filosoofiat, pidades raamatut filosoofia teoseks. Üheksa kuud
hiljem kohtasin Piibli Autorit. Piibel hakkas minule midagi tähendama. Sellest ajast alates
pole ma kahelnud, et Piibel ei oleks Jumala Vaimust kirjutatud. Ma pole kunagi võidelnud
sellega, kas uskuda või mitte. See on Jumala arm. Olin siis veel sõjaväes ja mõtlesin, mida
oma eluga teha. Tahtsin alustada piibliringi, kuid ei teadnud, kust alustada. Otsustasime jätta
Vana Testamendi ning tegeleda Uue Testamendiga. Pidasin piibliringi Põhja-Aafrika kõrbes
ning hiljem ka oma kaassõduritele Sudaanis. Õppisin, et kui inimestele pakkuda Jumala Sõna
ning nad avanevad sellele, juhtub midagi imelist. Usaldan Jumala Sõna. See ei tule tühjalt
tagasi, vaid saadab korda selle, milleks ta on läkitatud ja teeb selle, mis on Jumala meele järgi.
Usun, et puhta vee piserdamine tähendab Kirjade avanemist pühale maale naasnud juutide
jaoks. Hs 36:26:“ Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan
teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame.“ Sinna maani oli neil olnud kivine süda.
Kivist süda ei saa vastu võtta Püha Vaimu. Minu arusaamist mööda pole juudid suutnud
Vaimu vastu võtta juba aastasadu, jättes erandid välja. See on Jumala müsteerium. Jumal tegi
seda, kuid nüüd Ta ütleb:“ Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase
südame.“ Milles on vahe? Elav süda suudab Püha Vaimu vastu võtta. Salm 27:“ Ma panen
teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate
neid.“ Märgake muutust! Eelmises salmis oli „elav süda“, selles „uus vaim“. Nüüd ütleb
Jumal:“Mina annan oma Vaimu-Püha Vaimu teie sisse ja te peate mu käske.“ Kui paljud teist
mõistavad, et ilma Püha Vaimuta ei saa keegi olla Jumalale meelepärane, olles siis juut või
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muulane? Võime üritada olla religioossed, võime võtta seda tõsiselt, olles endaga rahul, kuid
ilma Püha Vaimuta ei suuda me Jumala käske pidada. Jumal teeb nii: kõigepealt Ta eemaldab
kivisüdame ning asendab selle elava südamega ning annab Oma Vaimu nende sisse, mistõttu
nad muutuvad taas Talle kuulekaks. Salm 28 on haripunkt ja eesmärk:“Ja te saate elada maal,
mille ma olen andnud teie vanemaile;“ Pole väiksematki kahtlust, millisest maast on jutt. „teie
olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal.“ See on eesmärk. Kõik muu on samm eesmärgi
poole. Kui vaadata puu-või kiviraijujat tema töös, siis ütleksite, kui töö on alles poole peal, et
te ei näe selles midagi erilist või kaunist, vaid erinevaid kühmusid. Skulptor ütleks:“ Oodake,
kuni töö on valmis. Alles siis hinnake seda.“ Jumal ütleb:“ Ärge arvustage juute. Ärge
arvustage mind. Oodake, kuni olen oma töö valmis saanud. Siis saate elada sellel maal ja olla
minu rahvas ja mina olen teie Jumal.“ See on eesmärk. Edasi räägib Jumal edukuse
õnnistusest, millesse me hetkel ei süvene. Siis Ta ütleb salmis 31:“Siis te mõtlete oma
halbadele eluviisidele ja tegudele, mis ei olnud head; ja te põlastate iseendid oma süütegude ja
jäleduste pärast.“ Lõpuks peavad juudid oma süütegudega silmitsi seisma. Nad mõistavad, et
on Jumalat petnud, rikkudes liidulepingut ning mitte elades oma kutsumuse järgi. Selle
mõistmine viib õige meeleparanduseni. On vaid üks isik, kes võib viia meeleparanduseniPüha Vaim. kui Vaim tuleb, vennad ja õed, siis ärge tõrjuge teda. See on oluline, sest ma
usun, et Jumal tahab mõjutada ka Kogudust meelt parandama. Kõike, mida olen Iisraeli kohta
rääkinud, võib üle kanda ka Kogudusele. Vajame meeleparandust sama kibedalt, kui Iisrael.
Me oleme oma põhiolemuselt sama kaugel sellest, kes me peaksime olema, kui seda on
Iisrael. Tuleme tagasi Iisraeli ja Koguduse taastamise ühiste nimetajateni. Kuid nüüd on mu
teemaks Iisrael, mitte Kogudus. Jumal jätkab, salm 32:“ Ma ei tee seda teie pärast, ütleb
Issand Jumal, see olgu teile teada! Häbenege ja tundke piinlikkust oma eluviiside pärast,
Iisraeli sugu!“ Jällegi rõhutab Jumal:“Ärge arvake, et te olete selle ära teeninud. Teen seda,
kuna mina olen hea, ustav ja armuline. Sest mina pean oma liidulepingut.“ Hüppame paar
salmi edasi ja loeme peatüki viimasest salmist:“Veel sedagi ma luban Iisraeli sool paluda mul
teha nende heaks..“ Siin on suurepärane pilt sellest, kuidas Jumala ettemääratus ja inimese
vaba tahe on tasakaalus. Jumal ütleb:“ Veel selle kõik ma teen, aga mitte teie pärast, vaid
seetõttu, et ma olen otsustanud nii teha.“ Jumal jätkab:“Tuleb aeg, mil ma nõuan, et te
reageeriksite sellele, mida mina teen. Nõuan, et te anudes palvetaksite, et ma teeksin seda,
mida olen ise otsustanud teha.“ Üks parimaid palveid on Taaveti palve 1.Ajaraamatu 17
peatükis, kui Jumal oli Taavetile ilmutanud, et Tal oli tema ja ta suguvõsa jaoks plaan. Taavet
ütles:“Issand, tee nii, nagu oled öelnud.“ Kui palud seda palvet, püsid kindlana. Pole tähtis
otsustada, mida me tahame, et Jumal teeks. Tähtsaim on see, mida Jumal on otsustanud teha
ning siis paluda, et Ta seda teeks. See, mida Jumal teeb Iisraelile, on mudel sellest, mida Ta
teeb meile kui üksikindiviididele. Lõpuks kaks asja, Rm 9:27-28. Jumal kohtleb Iisraeli
rahvana ning Ta on öelnud, et kogu Iisrael pääseb. Kuid „kogu Iisrael“ tähendab jääki, kelle
Jumal on valinud. Jällegi puutume kokku Jumala kõikvõimsusega. Rm 9:27 tsiteerib Paulus
Jesajat:“ Kui Iisraeli laste arv oleks nagu mereliiv, siiski pääsevad neist vaid riismed,“
Riismed ehk teatud määral rahvast, keda Jumal on valinud. Nad pääsevad. Jälle näeme Jumala
kõikvõimsust. Ka teie pole kristlased seetõttu, et valisite Kristuse, vaid selletõttu, et Kristus
valis teid. Kui Tema poleks teid valinud, poleks te kunagi suutnud Teda valida. Algatus on
Jumala, mitte inimese oma. Kordan veelkord, et kui Jumal ütleb, et kogu Iisrael pääseb, siis
kogu Iisrael tähendab vaid Jumala valitud rahvajääki. Piiblis on vähemalt 12 kirjakohta, kus
sõna „jääk“ viitab eriliselt just Iisraelile, rahva jäägile, keda Jumal on valinud. Veel üks Piibli
kirjakoht, Rm 11:25-26. Rm 9,10 ja 11 peatükk käsitlevad Jumala plaane Iisraeli suhtes.
„Vennad,...“ kirjutab Paulus mittejuutidele. “..ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see
saladus-...“ Kahjuks on enamik kristlasi üsna suures teadmatuses selle saladuse suhtes. „..et
teie poleks enda meelest targad..“, mis on väga ohtlik. Õpetussõnades öeldakse:“Ära pea
ennast targaks, karda Jumalat ja hoidu kurjast!“ Siin on sulle ravim, mis hoiab kogu su ihu
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tervena. Ära siis pea ennast targaks. „..et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni
paganate täiskogus on sisse astunud..“ Pöörake tähelepanu kahele väljendile- „osaliselt“ ja
„kuni“. Juudid pole kunagi täielikult Iisraelist võõrdunud. Alati on eksisteerinud ka Jumala
valitud jääk. Teatud aegadel oli jääk väike. Kui Piibel räägib Jumala kohtust Iisraelile, on
järgmine sõna alati „kuni“. Sõnad rõhutavad seda, et kohus pole lõplik. Pimedus või
paadumus, mis on tabanud Iisraeli, kestab selle hetkeni, kuni muudest rahvastest määratud
hulk on pääsenud. Kogu Iisrael pääseb, kuid kogu Iisrael on jääk, mille Jumal on ette
määranud. On oluline mõista, et Jumala tegevusel on järjekord. Ta kogub kõigepealt teistest
rahvastest määratud pääsejad kokku, siis järgneb sellele Iisraeli pääste lõpptulemus. Kui
oleksid misjonitööl Aafrikas või Edele-Ameerikas, võitmas hingi Jumala kuningriigile, siis sa
kas teadlikult või teadmata edendaksid Iisraeli pääsemist. See on julgustav, sest
paganarahvaste täisarv peab täituma, enne kui Iisrael pääseb. Ruthi ja minu kuulutustöös on
kaks tuummõtet: esimene on Matteuse 24:14:“ Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse
kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ Mis on selge märk
lõpuajast? Kuningriigi evangeeliumi kuulutamine kõigile rahvastele. Teine kirjakoht on see:“
Kui paganarahvaste arv saab täis, pääseb kogu Iisrael.“ See on Jumala tegevuse järjekord.
Vaatame veel Js 60:12. See salm on nii oluline, et ma ei taha sellest mööda minna. Need
sõnad on mõeldud Siionile, mis tähistab rahvast, kellega Jumal on teinud lepingu, eriliselt
Iisraeliga. Issand ütleb:“ Sest rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni, hukkub, seesugused
rahvad rüüstatakse sootuks.“ Tähtis on pidada neid salme meeles, ükskõik mis maa rahvas me
ka poleks. Jumal nõuab kõikidelt rahvastelt alistumist Tema Iisraeli puudutavale plaanile. Ta
ütleb:“ Kui te ei nõustu, siis ma nõuan seda teilt.“ Sündisin briti impeeriumi ajal, siis, kui see
oli kõigi aegade suurim impeerium. Sündisin Indias, mida kutsuti brittide kalliskiviks, briti
impeeriumi krooniks. Olen näinud selle impeeriumi langust ja hävinemist. Ma ei väida, et see
on katastroof, kuid räägin, millega seoses impeerium lagunes. Inglismaa tuli kahest
maailmasõjast võitjana välja, kuid aastal 1948 hakkas riik teadlikult ja salakavalalt ning
salatsevalt Iisraeli iseseisvuse vastu seisma. Elasin sel ajal Iisraelis, olen inglane Inglismaa
armeest. Nii et mul on asjast vaatenurk. Alates sellest hetkest varises inglaste
maailmaimpeerium. Miks räägin sellest Ameerikas? Seetõttu, et Ameerika valitsus on suures
ohus, seistes samale veale lähedal. Mu sõber Lance Lambert, kes elab Iisraelis, tõdes
Ameerika valitsuse poliitika kohta seda, et see on kokkupõrkekursil kõikvõimsa Jumalaga.
Riiki juhtisid tol ajal veel George Bush ja James Baker. Keegi ei või nii tehes jääda ellu. Minu
meelest on veel paju muudki, mis on Jumala südamele lähedal, nagu võitlus abortide vastu.
Kuid kui Piiblis toodud olukorra põhjal midagi otsustada, siis kõige olulisem asi Jumala
silmis on Iisraeli taastamine. Selle tähtsus ületab muud asjad. Paljudele see ei meeldi, kuid
Jumal teeb seda, mida Ta on otsustanud teha. Nägin enda rahvuse vigu ja selle tagajärgi. Tänu
Jumalale, mul on hea olla, kuna ma pole sidunud end ilmaliku riigivõimuga. Minu esiisad olid
impeeriumi ülesehitajad, kuid mina ei ehita seda impeeriumi. Mina ehitan Jumala kuningriiki.
Iga kristlane peab ükskord otsustama, kas ta tahab olla natsionalist või patriarh. Sest patriarh
asetab Jumala kuningriigi oma riiklikest huvidest ettepoole, kuid natsionalist asetab oma riigi
huvid Jumala kuningriigist ettepoole. Kui tahate hullu näidet natsionalismi tragöödiast,
meenutage Saksamaad 1930-ndatel ja 1940-ndatel. Saksamaal oli palju uuesti sündinud
kristlasi. Nad tundsid evangeeliumi, kuid ma oletan, et 90% neist olid rohkem natsionalistid
kui kristlased. Kuna nad mõtlesid, et Hitler suudab nende riigi probleemid lahendada, valisid
nad ta oma riigi juhiks. Tagajärjed on ajalukku kirjutatud. Vennad ja õed kõikjal, õppigem
sellest! Kuulake, kui veel saate. Paluge, et teie riigi valitsus ei teeks samu vigu, nagu tegid
inglased. Jumal õnnistagu teid!
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Kuidas paluda Iisraeli eest?
Usaldan, et teie, kes te kuulete seda sõnumit, saaksite Pühas Vaimus julgust Iisraeli eest
palvetamiseks. Õpetan teile üksteist viisi, kuidas kinnitada palveid Iisraeli eest. Kõiki
meetodeid ei pea loomulikult üheainsa palve jooksul kasutama, sest Iisraeli eest võib
palvetada nii paljudel eri viisidel. Mu õpetus põhineb mu enda kogemustel ja tähelepanekutel.
1. Palveta Jumala Sõnas välja toodud piirides. See on üheks põhjuseks, miks kulutasin nii
palju aega, et uurida, mida Piibel räägib Jumala Iisraeliga seotud plaanidest. Jumala plaanide
vastu olev palve on aja raiskamine. Tõin enne selle kohta näiteid, mille poole me ei pöördu.
Toon välja ühe musterpalve, Mt 24:20, kus Jeesus räägib kriisist, milleni Iisrael pole veel
jõudnud, kuid kuhu ta ajapikku jõuab. Ta ütleb jüngritele:“Aga palvetage, et teie põgenemine
ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.“ See paneb palvetamisele piirid. Jeesus ei ütle, et
palvetage, et te ei peaks põgenema, kuna te peate niikuinii seda tegema. Nii on Jumal selle
seadnud. See, mille pärast tuleb palvetada, on see, et põgenemine ei toimuks talvisel ajal, sest
see on eriti keeruline last ootavatele emadele. Ja paluge, et põgenemine ei toimuks sabatil
(hingamispäeval), kuna põgenemine sabatipäeval oleks tänapäeva Iisraelis raske ning sellest
tuleks segadus. Me ei peaks paluma Jumala plaanide vastu. Ära püüa Jumalat milleski sellises
ümber veenda, mida Ta on öelnud, et Ta teeb, kuna me ei või Tema otsuseid muuta. Me
peaksime mõistma Jumala prohvetlikke plaane Iisraeli suhtes, et võiksime õigel viisil Iisraeli
eest palvetada. Olen läbi valusa kogemuse õppinud, et Püha Vaim on armutu. Ta juhib meid
Jumala tahtesse, kas see siis sobib meile või mitte, meeldib või mitte, kuid Tema plaanid on
alati õiged. Ameerika kultuuris on tuttav väljend, “Kliendil on alati õigus“. Paljud lähenevad
Jumalale justkui oleks nad kliendid, kes tahavad teatud moodi, värve ja hinda. See on
psühholoogidest müügimeeste trikk. Tegelikkuses on vaid üks isik, kellel on alati õigusJumalal. Kui tahad palvetada mõistlikult ja efektiivselt, on põhjust alustada sellest, et Jumalal
on alati õigus ja et see, mida Ta ütleb, saab ka sündima. Ta annab meile eesõiguse Tema sõna
kohaselt. Sellises palves on vägi. 1. Ajaraamatu 17. peatükk räägib, kuidas Taavet kavatses
ehitada Issandale templi. Prohvet Naatan innustas teda oma plaani teostama. Kuid Jumal
rääkis Naatanile:“Templi ehitamine pole minu plaan. Taavet pole see, kes ehitab templi
minule. Mine ja ütle Taavetile, et tema tahtis mulle templit ehitada, kuid mina ehitan talle
kuningakoja.“ Nii palju kõrgemal, kui oli taevas maast, olid Jumala mõtted kõrgemad, kui
Taaveti mõtted. Järgmisel päeval läks Taavet Jumalat paluma:“Issand, tee nii, nagu Sa oled
öelnud!“ Võimsamat palvet pole olemas. Kui palvetad vastavalt Jumala Sõnale, oled sõna
otseses mõttes peatamatu. Uues Testamendis sai Neitsi Maarja hämmastava sõnumi, et temast
saab Messia ema. Kui ingel seda Maarjale ilmutas, ei mõistnud ta, kuidas see on võimalik,
kuid ta ütles:“ Mulle sündigu Sinu Sõna kohaselt!“ Minu meelest on kõigi aegade suurim ime,
mida inimene on kogenud, Messia sündimine neitsist. Nii sündis, kui Maarja ütles:“ Mulle
sündigu Sinu Sõna kohaselt.“ Eestpalvetajate suurim ülesanne on palvetada, et see, mida
Jumal on juba ilmutanud, sünniks. Seetõttu on Jumal seadnud eestpalvetajaid Jeruusalemma
müüridele. Olen ka varem rääkinud sellest, et eestpalvetajat tähistab heebrea keeles sõna
„maskir“. Jesaja 62 peatükis on isik, kes meenutab oma kaaslasele teatud sündmusi. On ju
sekretäri ülesanne meenutada oma ülemusele, millised sündmused tema kalendris seisavad.
Samamoodi eestpalvetaja, „maskir“, meessoost, „maskira“, naissoost, ülesanne on tuletada
Jumalale meelde, mida Tema prohvetlik kalender räägib: Tee nii, nagu oled öelnud.“
Eestpalvetajal on ka teisi ülesandeid, kuid see on nendest peamine. Sellepärast peab
eespalvetaja Jumala Sõna tundma ja olema kursis Jumala plaani ja selle teostamisega. See on
siis esimene palveprintsiip: kui palvetad Iisraeli eest, püsi Jumala Sõna kohases palves. 2.
printsiip toetub Psalmile 100:4:“Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega;“
See on fundamentaalne põhimõte, mida kahjuks paljud kristlased ei tunne. Ainus otsetee
pääseda Jumalaga osadusse on tulla Tema väravatesse tänuga ning laulda ülistust Tema
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õuedes. Kui sa ei tule kiites ja ülistades, võid tõsta oma häält nagu seda tegid kümme
pidalitõbist, kes hüüdsid teekonnal olevat Jeesust. Ta kuuleb sind. Kuid sa ei pääse
otseühendusse Jumalaga. Teist teed Tema ligiollu pole, kui tulla Tema väravatesse tänuga
ning Tema õuedesse ülistusega. Sama puudutab palvetamist Iisraeli eest. Tõhusaim on
alustada iisraeli eest palvetamist ülistusega. Jumal on andnud meile ka mudeli sellest,
Jeremija 31:7:“ Hõisake ilutsedes Jaakobi pärast ja tundke rõõmu rahvaste peast;“ Kui mitu
korda oled sa lugenud psalmidest sõna „hüüdma“? Kas sa oled kunagi hüüdnud? Näitan,
kuidas tuleb hüüda: Halleluuja!!! Ma pole laulja ega pea viisi, kuid ma oskan karjuda.
Pöördume tagasi Jr 31:7:“Hõisake ilutsedes Jaakobi pärast ja tundke rõõmu rahvaste peast;“
Valige selleks õige aeg ja hetk, kuid ärge pomisege, vaid hüüdke selgelt ja kõva häälega.
Oleme kirjutanud ühe raamatu „Palved ja kuulutamine“. Hiljem, kui käsitleme palvet Iisraeli
eest, näitame me Ruth’iga teile, kuidas Iisraeli eest kuulutada. Kuulutamine on Jumala Sõna
kehtestamine teatud olukorra üle. Oma raamatus räägin Moosesest, kui ta seisis Jumala ees ja
Issand ütles:“ Pöördu Egiptusesse ja vabasta mu rahvas!“ Mooses küsis:“ Mida ma kaasa
võtan?“ Issand küsis Mooseselt:“ Mis su käes on?“ Ta vastas:“Vaid tavaline lambakarjuse
sau.“ Ta ei pidanud seda paljuks, kuid Issand õpetas Moosest:“Viska oma sau maha!“ Sau
muutus maoks. Mooses kartis oma saua ega mõistnud, mis sellega oli juhtunud. Siis Issand
ütles:“ Haara tal sabast kinni.“ Kõik, kes teavad midagi madudest, teavad, et neid ei võeta
sabast kinni, kuid Mooses tegi seda, ise kindlasti värisedes ja madu muutus tagasi sauaks.
Issand ütles:“Võta oma sau ja mine teekonnale. See on kõik, mida sa vajad.“ Sau oli ainus
relv, mida Mooses vajas. Kõik imed juhtusid Moosese saua abil, kaasa arvatud Punase mere
lõhenemine ja vee paiskumine egiptlaste peale. Võib-olla on sinulgi Moosese sau käes ning sa
ei tea, mis jõud selles on. Su sau su käes on su Piibel. Vabastad selle väe kuulutamise kaudu,
tunnistades julgelt ja uskudes Jumala sõnu ükskõik millises olukorras. Nii vabastad Jumala
üleloomuliku väe tegutsemise. Issand ütleb selles salmis:“ Kuulutage! Vabastage minu Iisraeli
puudutavad lubadused!“ Issand jätkab:“...ülistage...“ On aeg ülistada. „Issand, päästa oma
rahvas, Iisraeli jääk!“ Issand käsib meil teha viite asja: laulge, hüüdke, kuulutage, ülistage ja
palvetage, sest „Issand, päästa oma rahvas!“ on palve. Nende viie meetodiga saame Jumala
tõotustele vastata. Pange tähele, et palve on nimekirjas viimane, sest see on võimsaim, kui
sellele eelnevad nimetatud neli etappi. Tulge Tema väravaist sisse tänuga, Tema õuedesse
ülistades. Kiitke Teda eriliselt selle eest, mida Ta teeb ja mida Ta teeb Iisraelile. 3. põhimõte
puudutab nii juute kui ka muid rahvaid: tunnistage oma patud Issandale ja üksteisele. Tõeline
eespalvetaja tunnistab oma patud Jumala ees. Hea eeskuju selles on Taaniel. Taaniel oli Vana
Testamendi vagamaid mehi. Vanas Testamendis on kaks inimest, kelle pattudest ei räägita:
üks on Joosep ja teine Taaniel. Kui Taaniel nägi, et oli kätte jõudnud aeg paluda juutide
naasmise pärast Jeruusalemma, läks ta palvesse. Kuigi ta oli väga vaga, samastas ta end oma
rahva pattudega. Kui tahad olla eespalvetaja, ei saa sa näpuga näidata ja öelda:“Need seal on
Sinu vastu eksinud!“ Jumal ei austa sellist palvet. Sa pead ütlema:“Oleme eksinud Sinu
vastu.“ Sa pead samastuma oma pere, päranduse ja riigi kultuuri pattudega või ükskõik
millega, mille pärast sa palvetad. Teile, armsad ameeriklased, on kerkinud suur hulk patte teie
maa ajaloo jooksul, millega võite samastuda. Uurime Taanieli suhtumist Iisraeli. Ta ütleb,
loen mõned salmid, Taanieli 9 peatükist:“Me oleme pattu teinud ja eksinud, oleme olnud
ülekohtused ja oleme hakanud vastu, oleme taganenud su käskudest ja seadustest.“ Kas see
kehtib Iisraeli kohta? Jah, kehtib. „me pole kuulanud su sulaseid prohveteid, kes sinu nimel
kõnelesid meie kuningaile, vürstidele, vanemaile ja kogu maa rahvale. Sinul, Issand, on õigus,
aga meil on häbi silmis, nõnda nagu tänapäeval on juuda meestel ja Jeruusalemma elanikel ja
kogu Iisraelil, kes on ligidal ja kaugel kõigis maades, kuhu sa nad oled pillutanud
truudusetuse pärast, mida nad sinule osutasid. Issand! Meil on häbi silmis, meie kuningail,
meie vürstidel ja meie vanemail, et me oleme sinu vastu pattu teinud. Issandal, meie Jumalal,
on halastus ja andeksand, kuigi me oleme hakanud temale vastu ega ole kuulanud Issanda,
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oma Jumala häält, et oleksime käinud tema õpetuse järgi, mis ta pani meie ette oma sulaste
prohvetite läbi, vaid kogu Iisrael on astunud üle su Seadusest ja on taganenud sellest, võtmata
kuulda su häält. Seepärast on meie peale valatud see vanne, mille ta on vandunud, mis Jumala
sulase Moosese Seaduses on kirja pandud. Sest me oleme tema vastu pattu teinud.“ Võiksime
jätkata, kas näete siin mudelit? Ära ole egoistlik, seistes kaugel taamal, nagu variser, kes
seisis Jumala templis ja kiitles:“Ma pole nagu see maksukoguja! Ma paastun kaks korda
nädalas ja annan täieliku kümnise kõigest.“ Maksukoguja ütles:“ Issand, ole mulle patusele
armuline!“ Jeesus ütles, et maksukoguja läks koju õigena, variser aga mitte. Variserlikud
palved on Jumala jaoks jälgid. Räägin, mis juhtus eelmisel juunil. Kõnelesin KKK’s ehk
Rahvusvahelisel Kristlaste Kaubanduskoja Konverentsil Jeruusalemmas. See on hulk
rahvusvahelisi ärimehi, kes on otsustanud kasutada oma professionaalseid ärialaseid teadmisi
Jumala kuningriigi heaks. Nad ei ela, et saada kasumit, vaid nad elavad Jumalale.
Organisatsiooni esimees on rootslane, seal on sakslasi, inglasi, prantslasi ja teisi rahvuseid.
Selle organisatsiooni osakond on just USA-sse rajatud. Nad otsustasid pidada rahvusvahelise
konverentsi Jeruusalemmas. Nad võtsid juudi ärimeestega Iisraelis ühendust, eesmärgiga
edendada Iisraeli toodete müüki välismaale. See innustas juute väga. Vähesed võtavad
nendega niimoodi ühendust. Rääkisin konverentsi lõpupäeval teemal „Jaakobi elu kui näide
Iisraeli saatusest.“ Selgitasin, kuidas Jumal innustas Jaakobi pöörduma tagasi oma päritud
maale koos oma naiste ja 11 lapsega ja koos kogu oma varandusega. Ta lähenes Iisraeli
idapoolse piiri lähedal asuvale jõele, kui ta sai sõnumi, et Eesav on tulemas temale vastu koos
400 relvastatud mehega. Viimati, kui nad olid koos olnud, püüdis Eesav Jaakobit tappa.
Seetõttu muutus Jaakob murelikuks. Sel õhtul tuli üks imelik mees tema juurde ja võitles
temaga kogu öö. Järgmisel päeval ütles Jaakob:“ Olen näinud Jumalat palgest palgesse.“ Oma
elu lõpul, nähes kahte Joosepi poega, õnnistas ta neid:“ See ingel, kes on mind kõigist
õnnetustest päästnud, õnnistagu teid.“ See isik oli inimene, Jumal ja ingel, Jumala saadik. See
tekst oli minu jaoks väga elav, kuna kohtusin sama isikuga sel ööl, kui sain päästetud. See
tekst on alati minu jaoks selge olnud. Universumis on üks isik, kes vastab kirjeldusele:
inimene ja Jumal ja Jumala sõnumitooja, keda tuntakse inimajaloos Jeesus Naatsaretlasena.
Mu sõnum oli, et juudid ei saa Iisraeli endale päranduseks ning nad ei saa elada turvaliselt
enne, kui nad on kohanud seda isikut. Ta ootab seda kohtumist. Jaakob lahendas oma
probleemid ingliga, kuid ta pidi veel oma venna Eesaviga kohtuma. Usun, et kui Jaakob
poleks inglit kohanud, siis ta poleks tegutsenud nii, nagu ta tegutses. Kui ta nägi Eesavit, oma
venda kaugelt lähenemas, kummardas ta tema ette maha 7 korda. Ta alandus oma venna ees.
Rääkisin auditooriumile, et Jaakob on nagu juudid ning Eesav justkui paganarahvad. Ütlesin,
et lähitulevikus peaksid juudid ja paganad omavahel leppima ja alanduma. Oma kõne lõpus
tegin midagi sellist, mida ma polnud planeerinud. Ütlesin, et äkki tahab Jumal anda uudsevilja
sellest leppimisest juba sel õhtul. „Kui siin on kaks juudist usklikku ja kaks paganast
usklikku, kes tahaksid üksteisele oma patte tunnistada..“ Enne kui lõpetasin jutluse, tulid kaks
juudikristlast, mõlemad mu sõbrad, kõndides altari ette ja samuti kaks konverentsi juhti tulid
altari ette. Nad seisid vastamisi saali ees. See kestis pool tundi. Nad tõesti tunnistasid patte,
mida olid üksteise vastu teinud. Inglane tunnistas, kuidas Inglismaa kasutas vääralt mandaati
Iisraeli suhtes, täitmata oma kohust. Juhtusin enne ütleme, et teise inimese halvustamine
tekitab sügavaimad haavad. Need kaks noort juuti tunnistasid, kuidas juudid olid teisi rahvaid
halvustanud. Siis nad kummardasid ja põlvitasid teineteise ees. Nad suudlesid üksteise kingi.
Ma polnud seda küll planeerinud. See oli tõeline läbimurre seal koosolekul. Inimesed nutsid ja
mitmed võtsid oma kingad jalast, miski täitis koguduse. See andis tegevuse mudeli. Juudid
peavad tunnistama oma pattu teiste rahvaste suhtes. Küsimus pole tagakiusu patust, vaid
halvustamise patust. Teistel rahvastel on mitmeid patte juutide suhtes, mida üles tunnistada.
Oleme nüüd teinud selgeks printsiibi, mida paljud eespalvetajad teavad: pead selle inimgrupi
patud üles tunnistama, keda esindad. Pead seisma selle grupi eest ja neid esindama, nagu seda
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tegi Taaniel, kes oli vaga mees, kuid ta ei öelnud oma rahva kohta:“ Nad on pattu teinud“,
vaid ta ütles:“Me oleme teinud pattu.“ Tundub, et Taanieli palve avas tee juutidele
Baabülonist Jeruusalemma. Pattude tunnistamine on mõjuvõimas osa eespalvetamisest. 4.
printsiip on: samastu Jumala plaaniga. Mida see tähendab? Miks on Jumal talunud inimkonna
jubedat kurjust juba aastasadu? Mida Ta ootab? Minu vastuseks on:“ Ta ootab, et inimesed
pöörduksid Tema poole. Ta on oodanud seda läbi kogu ajaloo. Mitte institutsioone, ehitisi,
valitsuse programme, vaid et inimesed pöörduksid Tema poole. Tiituse 2:11-14 on meile
Ruth’iga muljet avaldanud. Tsiteerime seda nüüd:“Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana
kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest
himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa
lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema
on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale
pärisrahvaks, innukaks headele tegudele.“ Seda on Jumal läbi ajaloo tahtnud: puhastada meid
oma rahvaks, kes teeb kogu oma jõust head. Sel põhjusel Ta ootab lõputult kannatlikult, kuigi
kurjus vaid jätkub, sest Jumal on valinud jäägi, nii juutidest kui teistest rahvastest ja Ta ei lase
meie ajal enne lõppeda, kui igaüks neist on tulnud Jeesuse kaudu Tema juurde. Kui sa palud
Iisraeli eest, ära alusta poliitikaga. Sa võid ka nii teha, kuid see pole peamine. Põhiline on
palvetada, et Iisraelist saaks see eriline rahvas, milleks Jumal tahab seda muuta. Ta teeb oma
tööd, kuni Ta saavutab oma tahte. Järgmine põhimõte puudutab seda ja on Sakarja 4:6. Siin
on Issanda sõna Serubbaabelile:“ See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi,
ütleb vägede Issand.“ Issand Sebaot tähendab sõjaväehulkade Jumalat. Kui küsimus oleks
väes ja võimus, kasutaks Jumal neid. Kuid vägi ja võim, seadused ja sõjaväeosad ei suuda
teha seda olulist- muuta meeste ja naiste südameid. Ainuke, kes seda suudab teha, on Püha
Vaim. Iisraeli poliitiline olukord võib meid sageli närvi ajada. Pidage meeles, et Jumal talub
seda, mida Ta ei salli, kuna Ta ootab oma rahvast. Ainus jõud, mis toob muutuse, on
salapärane ning nähtamatu Püha Vaimu vägi. 1 Kr 3. ptk 3. salmis räägib Paulus sellest
teemast. Selles peatükis räägib ta oma juhiomadustest, mind hämmastab, et ta ei maini seda,
et ta oli Gamalieli õpilane. Ta ei too oma õpinguid välja, kuid ütleb: kui te tahate õppida minu
sõnumit tundma, minge Korintosesse. Kui tulin Korintosesse, polnud seal keegi evangeeliumi
kunagi kuulnud. Linn oli täis kurjust ja moraalitust. Ta ütles ka: minge ja vaadake inimesi, kes
on mu sõnumit kuulnud, siis te teate, millesse ma usun. Hästi öeldud. Paulus oleks võinud
palju oma rabikoolist rääkida, kuid selle rääkimine polnud tema meelest oluline. Ta ütles:“Kui
te tahate näha, kas ma olen õieti kuulutanud, minge Korintosesse ja vaadake seal mu
töötulemusi.“ Ta ütleb 2 Kr 3:3:“On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi
valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte
kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele.“ See on minu meelest väga puudutav. Ainus,
kes võib inimsüdamesse kirjutada, on Püha Vaim. kui meie kõnes pole Püha Vaimu, võime
pidada loenguid ja manitseda, esitada väljakutseid ja süüdistusi, kuid midagi ei juhtu. Vaid
Püha Vaimu vägi meis võib muuta inimese südant. Jumal otsib neid, kelle kivisüda on
muutunud vastuvõtlikuks südameks. Ta jaksab oodata, kuni see juhtub. See on sageli meile
raske, kuna tegeleme keeruliste inimestega, mis on meile kõike muud, kui rõõmuks, kuid
Jumal ütleb:“Vabandan, kuid ma ootan, kuni minu poolt otsitavad on leitud.“ Need inimesed
leitakse vaid Püha Vaimu abil. Tähtsamaid palveid Iisraeli eest on paluda Püha Vaimu üle
Iisraeli. Selle märgid on juba olemas, kuid palju tööd on veel teha. 6. printsiip on palvetada
vastavalt Psalmi 102:13,18 salmidele. Need salmid anti psalmistile, kes oli lootusetuses. Ta
oli jõudnud kõikide teeradade lõppu. Tal oli tunne nagu Jumal oleks ta üles tõstnud ja siis
hüljanud. Mis võik olla hullem? Psalmi algus on kaebelaul, mis on täis kurbust. Kuid kallid
õed ja vennad, kui te maadlete masendusega, tehke seda, mida psalmist tegi. Ärge vaadake
oma probleeme, vaid kinnitage oma pilk Jumalale. Kui keskendute oma probleemidele, siis
peate nendega elama, te ei saa neist lahti. Kuid salm 12 ütleb:“Aga sina, Issand, istud aujärjel
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igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlve.“ Psalmi toon muutub täielikult. Psalmi autor
nägi, kuidas Jumal hoolitses juutide eest aegade lõpus:“Küll sa tõused ja halastad Siioni peale,
sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud. Sest sinu sulastele
meeldivad tema kivid ja nad haletsevad tema põrmu.“ See on Jumala teenijatele tähiseks
armastada Jeruusalemma kive ning haletseda tema põrmu. Kas sinus on need tunnused? Psalm
jätkub:“ Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au.“ Kui
Jumal puudutab Iisraeli, näevad kõik rahvad Ta au. 102:17:“ Sest kui Issand on üles ehitanud
Siioni, siis ilmub ta oma auhiilguses. Üks selgemaid märke sellest, et me läheneme lõpuajale
ja et Issand ilmub oma aus, on see, et Issand ehitab üles Siioni. Ning kõik, kes armastavad
Jumalat, peaksid sellest rõõmutsema. Psalmist ütleb, et soosinguaeg, määratud aeg on
saabunud. Heebrea keeles „määratud aeg“ on „moed“, mida kasutatakse kõikide Iisraeli
pühade puhul: ülestõusmispühade, nelipüha, Yom Kippuri ja uue aasta püha puhul. Jumalal
on kalender, kuhu on kirjutatud Tema määratud ajad. Eestpalvetaja ülesanne on meenutada
Jumalale, mis Tema kalendris kirjas on. Nii saab sinust Jumala „maskira“- sekretär. Võimas
eestpalve ütleb:“Issand, nüüd on Siioni soosinguaeg, tee nii, nagu sa oled öelnud!“ Palusin
Ruthi endaga kaasa, kuna meil on mitmekülgne söögipalve, mida palume 4 korda päevas,
kuna me sööme neli korda päevas. Me pole liiga söögihimulised, kuid on kergem vältida
ülekaalu, kui süüa väikeseid annuseid mitu korda päevas. Meie palve pole teile kohustus, vaid
nõuanne. Nüüd ütleme oma söögipalve. Alustasime selle söögipalve kasutamist 1938. aastal
mu esimese naisega Jeruusalemmas, palve on lihtne:“Armas Taevaisa, õnnista meie toitu
Jeesuse nimel.“ Järk-järgult tuli sellesse palvesse minu kaudu uut teksti. Nüüd ütleme kogu
palve. See kestab mõnda aega ning ma hoiatan teid, kes kaasa palvetavad, et palve ei lõpe
alati sõnaga „aamen“. Kuulake. „Armas Taevaisa, õnnista meie toitu Jeesuse nimel ja õnnista
käsi, kes toitu valmistasid. Osuta määratud ajal Iisraelile armu ja soosingut. Saada ärkamine
USA-sse, Ühendkuningriikidesse ja inglise keelt kõnelevatesse maadesse. Aamen. Värskenda
meie surelikke ihusid oma Püha Vaimuga, juhi meid mõistlikult toituma.“ Siis tunnistame 1
Ts 5:23-24. Kas tunnistame seda nüüd? „Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie
vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse
tulemiseks! Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.“ Siin on teile väike mudel.
Tõin selle näite, et näidata, kui efektiivne on paluda Jumalat tegema seda, mida Ta määratud
ajal teeb. Kui tunned ära määratud aja, tead, kuidas palvetada. Teine sobiv palve on Ps 122:6.
Paljud teist teavad seda:“Paluge rahu Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind
armastavad!“ Osad peavad edukust palve üheks osaks, kuid minu meelest premeerib Jumal
inimest edukusega. Kui palud rahu Jeruusalemmale ja armastad Jeruusalemma, oled edukas.
Heebrea keeles on palve selline ühetooniline palve. Sõnad kõlavad kaunilt „Shaalu shalom
Yerushalaim“. Ütlen veel, et paludes Jeruusalemma eest tuleks mõista Jumala prohvetlikke
plaane. See ei tähenda vaid seda, et Jeruusalemmale tuleb rahu ja et kõik võitlused lõppevad.
Üldsegi mitte. See tähendab seda, et palvetada tuleks niikaua, kuni Jumala plaanid täituvad
Tema viisil. Tõde on selles, et rahu ei tule Jeruusalemma enne, kui Rahuvürst saabub. Nüüd
küsid, et miks üldse Jeruusalemma eest paluda? Kas sa elad Dallases, Miamis või New
Yorgis, vastus on minu meelest selline: Jumal on asja korraldanud nii, et ükski muu linn meie
planeedil ei koge püsivat rahu enne, kui Jeruusalemmas on rahu. kui palud rahu
Jeruusalemmale, palud samaaegselt rahu oma linnale. Järgmine printsiip on: õnnista ja ole
õnnistatud. Vaatame 4 Ms 24:9. Kui ütleme selle palve, mida just tutvustasin, saame selle
kaudu endile Jumala õnnistuse. Pole tark jätta seda kasutamata. Ma ei pea silmas seda, et
Jumala õnnistus lihtsustaks elu, sest kui hakkad paluma Iisraeli pärast, saad tundma
enneolematut vastuseisu. Bileami- mässaval prohvetil paluti Iisraeli needa, kuid Jumala
mõjutuse tulemusena ta õnnistas Iisraeli jätkuvalt. Iga kord, kui ta püüdis needa, õnnistas ta
rohkem. Tema sõnad Iisraelile olid sellised:“ Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad, neetud
need, kes sind neavad.“ Valik on sinu. Võid saada õnnistuse või needuse. Kui õnnistad
346

Iisraeli, õnnistab Jumal sind, kui nead Iisraeli, neab Jumal sind. Olen kirjutanud raamatu
„Õnnistus või needus- valik on sinu“. Raamatu keskseks teemaks on see, kas oled Jumala
õnnistuse või needuse all. Paljud on enda teadmata Jumala needuse all ning seetõttu läheb ka
nende elu vales suunas. Järgmine põhimõte räägib, kuidas pääseda needusest õnnistuseni.
Toon välja tavalisi needuse põhjustajaid, milledest levinuim ja hukutavaim on antisemitism.
Antisemitism toob automaatselt needuse konkreetse isiku, ühiskonna, koguduse, riigi või
tsivilisatsiooni üle. Mu raamatus on Palestiina araablase tunnistus. Ta on meie sõber Nabil
Hadad. Ta sündis Haifas, kolis USA-sse, hakkas ärimeheks ja oli edukas. Teatud ajal omas ta
üheksat McDonalds’i restorani. Ta koges tugevat konkurentsi ja oma raskustes kohtas Jumalat
ja sai Püha Vaimuga ristitud. Jumal hakkas tema rahaasjadega tegelema. Ta kuulis, kuidas
Derek Prince õpetas õnnistusest ja needusest. Ta ütleb mu raamatu 85. Leheküljel:“ Kuude
kaupa näitas Jumal mulle minu elus olevaid needusi. Iga kord, kui mulle näidati uut needust,
parandasin meelt, paludes sellest vabanemist selle alusel, et Jeesus sai ise meie eest
needuseks. Ühel päeval ülistasin Jumalat, öeldes:“Sina oled suur! Sina lõid universumi ja
kõik, mis seal sees on.“ Issand küsis, kas usun seda. „Usun, Issand,“ vastasin. Ta küsis:“Aga
juudid?“ Kas kannad südames ikka veel viha nende vastu...?““ 98% Palestiina araablastest
peab juutide suhtes viha ja sellele on sügavaid ajaloolisi põhjuseid. „..Mäletasin, kuidas kogu
mu pere oli juute neednud...“ See on Palestiina araablaste jaoks tüüpiline. Nabil’il oli hea
ühiskondlik positsioon, tema pere oli väliselt kristlased, kuid nad needsid juute. „..Mind
kasvatati lapsest saati neid vihkama.“ Issanda ligiolus ütlesin:“ Ütlen lahti kõigest vihast, mis
mu südames juutide vastu on. Annan neile andeks.“ Sel hetkel muutus midagi mu südames.
Varsti peale seda mõistsin, et Jumal oli oma Sõnas öelnud Aabrahamile, juutide isale:“Ma
õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja nean neid, kes sind neavad.“ Mõistsin, et mu rahaasjad
polnud õnnistatud, kuna need olid needuse all ja seetõttu raha ei jätkunud. Ma polnud kunagi
saanud piisavalt raha kokku. Kui teenisin 250 000 dollarit, siis vajasin 300 000. Kui sain
500 000, vajasin kulude katteks 700 000. Alates 1982. aastast vabanesin antisemitismi poolt
põhjustatud needusest, millest lähtus ka rahalise puudujäägi needus. Võin toetada
vabatahtlikult Jumala kuningriigi tööd. Jumal on parandanud ka mu keha ja tundeelu. Olen
pääsenud masendusest. Garanteerin teile, et käin võidus. Mu tunnistus on aidanud teistel
needustest vabaneda, elades Jumala õnnistusega.““ Me teame, et see on tõsi. Täna tunnistab
Nabil juutidele. Ta suhtub juutidesse erilise armastusega nagu moslemitessegi. Mitmed juudid
ja araablased on tulnud Nabil Hadadi kaudu usule. Kuid kõigepealt pidi Jumal midagi tema
südames tegema. See on päris värske tunnistus. Ei tasu juute needa ega oma südames nende
vastu viha pidada. Kui tahad olla õnnistatud, pead Iisraeli õnnistama. 9. printsiip: kui sa
palvetad, ära anna Jumalale nõu, mida teha. Vaatame korraks Js 40:13. Lühike salm Jesaja
raamatust. Js 40:13:“ Kes on juhatanud Issanda Vaimu või teda õpetanud tema nõuandjana?
Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks temale arusaamise ja õpetaks õiguse rada, õpetaks
temale tarkust ja teeks teatavaks mõistuse tee? Vaata rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid
peetakse kübemeks kaalukaussidel. Vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed. Ja
Liibanonist ei jätku tulepuudeks ega selle loomadest põletusohvriks. Kõik rahvad on tema ees
nagu eimiski, ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus.“ Pange tähele kahanevat
iseloomustust. Kõigepealt on rahvad tolmukübe, siis nad pole midagi, vaid tühi koht. Jumal
ütleb:“Kas sa arvad, et ma vajan su nõu? Kas sina peaks mind juhtima?“ Kristlaste üldiseks
probleemiks on mõtteviis, mis ütleb, et Jumal vajab nende nõu ja et nad on valmis Talle
ütlema, mida ja millal. See on sageli poliitilistes küsimustes nii. Kui valimised tulevad,
annavad kristlased Jumalale nõu, keda valida. Nad eksivad vahest. Eelmisel aastal peeti
valimised nii USA-s kui Iisraelis. Olin sel ajal Iisraelis ning valimiste ajal oli meil Tel Avivi
lähedal ainulaadne koosolek, milles osales mitmeid juudi kogudusi. Teate kindlasti seda
ütlemist, et kui linnas on kaks juuti, siis on sinna vaja kolme sünagoogi. Üks ühele, teine
teisele ning kolmas, kuhu kumbki surma ähvardusel ka ei läheks. Sama suhtumist on näha ka
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siis, kui nad tulevad usule. Iisraelis pole juudi kogudustel lihtne koostööd teha, kuid
tähelepanuväärne areng on toimunud. Jeruusalemmas on 7 heebrea keelset kogudust, kes
kogunevad kord kuus, mis on tohutu samm edasi. Tel Avivi koosolekul oli märkimisväärne
see, et koguduste vahel ei tekkinud konflikte. Palvetasime valimiste eest. Juudiusklikke
enamik oli kindel, et Shamir valitakse uuesti, kuid seda ei juhtunud. Veidi hiljem olid USA-s
presidendivalimised. Paljude kristlaste arvates pidanuks Bush uuesti võitma, kuid teda ei
valitud. Ärge siis üritage Jumalale nõu anda. Kommenteerin seda: kui Shamir oleks uuesti
ametisse valitud, oleksid enamus ameeriklasi seda pidanud suureks veaks. Kui Bush oleks
uuesti valitud, oleks enamik juute seda hirmsaks veaks pidanud. See tuleneb sellest,
vabandage mind, et Bushi ja eriti Bakerit peetakse antisemitistlikeks ja see vastab tõele. Mu
hea sõber Lance Lambert kommenteeris poliitilist olukorda tükk aega enne valimisi
nõnda:“USA kurss on Iisraeli suhtes kokkupõrkel kõikvõimsa Jumalaga.“ Novembrikuus nad
siis põrkasid kokku. Minu arusaamise järgi on Iisraeli taastamine Jumala kalendris esikohal.
See on tähtsam kui abordi vastu võitlemine või ükskõik milline muu asi. Iisraeli taastamine on
tähtsaim. Kui Piiblis kasutatud peatükid midagi maksavad, siis märkimisväärne osa neist
rõhutab Iisraeli taastamist. Keegi ei saa end selle vastu asetada ja olla edukas. Ma ei usu, et
Jumal on andnud poliitikutele meelevalla otsustada, milline osa Iisraelist kuulub juutidele ja
milline mitte. Sest Jumal on juba öelnud:“Ma annan selle täielikult neile.“ Nagu olen ka
varem öelnud, nägin, mis juhtus mu enda kodumaa Inglismaaga. Meie valitsus tuli kahest
maailmasõjast võitjana välja, kuid ma elasin Jeruusalemmas ajal, mil Inglise valitsus püüdis
Iisraeli riigi sündi salaja takistada. 600 000 elanikuga Iisrael võitis lahingu 40 miljoni
elanikuga araabiamaade vastu. Inglased ei uskunud, et see võiks juhtuda. Nad arvasid, et
peavad toetama arvatavat võitjat. Te teate, mis edasi juhtus. Iisrael püsis, Inglismaa
impeerium mitte. See purunes ilma kindla poliitilise põhjuseta kohe peale seda, kui Inglismaa
valitsus oli ilmutanud selget vastuseisu Iisraeli riigi sünnile. Ütlen teile, kallid ameeriklastest
sõbrad, olge ettevaatlikud. See juhtus Inglismaale, kes oli tugevaim tolleaegses maailmas.
USA võib olla ükskõik kui tugev, kuid kui ta asetub risti Jumala plaanidega Iisraeli suhtes,
siis see riik puruneb. Ma pole poliitiliselt meelestatud, kuid ma mõistan veidi Piiblit. Jätke
meelde: ärge andke Jumalale nõu! Ütlen veel midagi olulist. Natsionalism on patt, patriotism
on hüve. Vahe on selles, et patriotismis on Jumala kuningriik tähtsam kui riigi edu.
Natsionalismis on riigi käekäik tähtsam kui Jumala kuningriigi edu. Selle kohta saime Hitleri
Saksamaa ajal tugeva hoiatuse. Sel ajal oli Saksamaal mitmeid uuestisündinud kristlasi, eriti
Preisimaal, kuid nende rahvuslikkus läks Jeesusest kaugemale. Paljud neist leppisid Hitleri
poliitikaga ja nad propageerisid seda. Hoiatan Ameerika kristlasi: ärge tehke sama viga!
Ameerika pole hävimatu, kuid Iisrael on hävimatu. Piiblis pole minu teada ühtki salmi, mis
tagaks USA kui riigi püsimise. Selle asemel on Piiblis mitmeid kohti, mis tagavad Iisraeli
püsimise. Ärge siis asetuge Jumala vastu. Alanduge. Kui tahad võimsalt oma rahva eest
palvetada, on 2 Ajaraamat 7:14 sulle võtmeks:“ ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud
minu nimi, alandab ennast...“ Kui te ei alandu, ei täitu ükski Jumala tõotus. Olen üle 30 aasta
ameeriklastele õpetanud, et te peate oma valitsuste pärast paluma. Olen seda piiblisalmi sadu
kordi tsiteerinud, kuid hiljuti andis Jumal mulle mõista, et Ameerika kristlased pole esimest
tingimust täitnud. Nad pole alandunud. Kõik muu sõltub alandumisest. Annan enda ja Ruthi
kogemuste põhjal teile nõu, kusjuures meie pintsakutel pole alandlikkuse aumärki. Olete
kindlasti kuulnud koguduse liikmest, kellele anti alandlikkuse teenetemärk, kuid see võeti
temalt ära, kuna ta pani selle rinda. Meil pole alandlikkuse medalit, kuid oleme teatud asju
raskel viisil õppinud, ilma seda kuidagi reklaamimata: meie eludes oli palju uhkust. Osalt
selle pärast, et olin edukas jutlustaja. Olla uhke selle üle, et oled edukas jutlustaja. Paar aastat
tagasi hakkasime tsiteerima Psalm 19 viimaseid lauseid. Kui hakkad midagi tsiteerima, ei tea
sa, kuidas see sulle mõjub. Kuid nii see läheb. „Eksimused- kes neid märkab? Salajastest
pattudest mõista mind vabaks! Ka ülbete pattude eest hoia oma sulast; ärgu need valitsegu
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mind! Siis ma olen laitmatu ja olen vaba paljudest üleastumistest. Olgu sulle meelepärased
mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja!“ Jumal
võttis meid meie sõnast. Pidasime sabatiaastat Hawail 1990-91 aastatel, et Issandat otsida. Ta
hakkas nende palvetega tegelema, mida me ise tähele ei pannud. Meil pole aega detailideni
minna, kuid Jumal näitas mulle ühe asja Piibli kohta: ainus viis patte andeks saada on neid
tunnistada. 1 Jh 1:9:“ Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab
andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.“ Kui sa ei tunnista oma patte üles,
Jumal armastab sind ikka, kuid sa pole oma patte andeks saanud. Märkasime, et meil oli palju
üleastumisi. Oma sisult olid kõik seotud kõrkuse/hukkamõistuga. Mis on lühike ja lihtne sõna,
mis kirjeldab hukkamõistvat suhtumist? Uhkus. Jumal tahtis, et me korduvalt alanduksime
Tema ja üksteise ees. See on minu retsept alandumiseks. Tunnista oma patt Jumalale, kui oled
abielus, siis ka abikaasale. On raske olla ülbe oma mehe/naise suhtes, kellele oled oma patud
tunnistanud. See on ka eestpalve suhtes oluline teema. Loen salmi Jesaja 59. peatükist. See
polnud mul plaanis, kuid võib-olla on see Jumala tahte kohane. Siin on paar salmi, mida meiepaganarahvastest kristlased seostame juutidega, kuid juute pole siin mainitud. Jesaja 59:12:“Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie
süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest,
sellepärast ta ei kuule.“ Suurim takistus meie palvetele on patt. Patt ei tee rahvustel ega
koguduslikul kuuluvusel vahet. Kui me tõesti tahame, et meie palvetele vastataks, peame
lubama, et Jumal näitab meile meie salajasi patte ja tegeleb nendega. Jumal meenutas mulle
40 aasta tagust pattu, mida ma polnud üles tunnistanud. Seda polnud andeks antud. Olen
Jumala laps ja Tema sulane, kuid mu elus oli alasid, mis olid Jumala ja minu vahel
takistuseks. Ma ei kavatsenud sel teemal rääkida, kuid võib-olla oli see mu jutluse olulisim
osa. John Bunyan, „Palveränduri teekonna“ autor, ütles oma biograafias:“Täheldasin, et
mööda minnes öeldud sõnadel oli rohkem mõju, kui teistel sõnadel.“ Teiste sõnadega osutusid
sõnad, mida ei plaanitud rääkida, kõige olulisemaks. Samamoodi praegu, öeldes midagi, mida
ma öelda ei kavatsenud, olen toonud selle koguduse suurima probleemi valguse kätte. Sama
probleem puudutab kõiki Ameerika tänaseid kogudusi. Oleme muutunud hukkamõistvaks.
Oleme olnud uhked Jumala armu suhtes. Umbes 250 korda ütleb Piibel, et me peame kartma
Issandat. Jumalakartus takistab uhkust. Läheneme jutluse lõpule. Veel kaks põhimõtet. 10.
põhimõte, kuidas palvetada Iisraeli eest, on see, et palvetada, et teiste rahvaste määratud jääk
tuleks esile. Rm 11:25:“et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on
sisse astunud, ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael..“ Kogu Iisrael ei pääse enne, kui teistest
rahvustest määratud usklike hulk on tulnud. Meil, kes me kanname hoolt Iisraeli eest, on kõik
põhjused hoolitseda ka paganate usuletuleku eest. Järgmine mõte on mind šokeerinud. Jeesus
ütles mõistatuslikult:“Viimased saavad esimesteks ja esimesed viimasteks.“ See mõte sobib
Iisraeli ja muude rahvaste teemasse. Iisrael oli esimene. Jeesus oli kõigepealt juutidega koos,
Ta ei läinud kohe teiste rahvaste juurde. Kahjuks ei teinud Iisrael Jumala tahet, nii pöördus
Jumal viimaste ehk paganarahvaste poole. Nii sai Iisrael viimaseks. Usun siiski, et viimane
saab esimeseks ning et muutus tuleb. Jumala arm liigub kui pilv teiste rahvaste kohalt juutide
üle. Pilve liikumine on alanud, kuid miljonid teistest rahvastest päästetakse. Selles suunas
liigub Jumal. Lõpuks viimane printsiip: võta vaimumõõk! Kuuluta! See on võimsaim asi,
mida saad Iisraeli eest teha. Tuletage meelde, mida Paulus ütles Efeslastele 6 ptk:“Võtke
päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala Sõna...“ Me ei sünni vaimumõõk käes, kui saame
kristlasteks. Paulus julgustab meid vaimumõõka kasutama. Kui võtate mõõga kätte, kasutab
Jumala Vaim seda, kui ei, pole Vaimul midagi kasutada. Efektiivne viis selle tegemiseks on
kuulutada Jumala Sõna. Alati, kui seda teete, tungib mõõk pimeduse alale. Näitame Ruth’iga
teile, kuidas tunnistada. Psalm 33:8-12:“ Kartku Issandat kogu ilmamaa, tema ees värisegu
kõik maailma elanikud! Sest tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile. Issand
ajab nurja paganate nõu, ta teeb tühjaks rahvaste mõtted. Issanda nõu püsib igavesti, tema
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südame mõtted põlvest põlve. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on
valinud enesele pärisosaks.“ Selle rahva nimi on? Iisrael. Kõikide muude rahvaste plaanid
selle vastu, mida Jumal on Iisraeli jaoks plaaninud, ei õnnestu. Jr 31:10:“ Tema, kes pillutas
Iisraeli, kogub ja hoiab teda nagu karjane oma karja!“ Uuesti taastatud Iisrael on kaitstud, sest
Jumal mitte ainult ei kogu oma rahvast kokku, vaid hoolitseb ta eest. Psalm 125:3:“Sest õela
valitsuskepp ei jää paigale õigete liisuosal, et õiged oma käsi ei sirutaks ülekohtu järele.“
Usun, et õela valitsuskepp on islam. Teiste sõnadega ei valitse islam enam maa üle, mis on
antud õigetele. Psalm 129:5-6:“Jäägu häbisse ja taganegu kõik, kes vihkavad Siionit! Nad
olgu nagu rohi katustel, mis kuivab, enne kui see kitkutakse,“ Teiste sõnadega nad ei kasva
ega muutu kunagi küpseks. Neil võib olla plaane ja mudeleid, kuid sellest ei tule kunagi
midagi. See salm pole rahvuslikkuse vastu, vaid nende vastu, kes vihkavad Siionit. Psalm
17:7-9 sõna „minule“ asemele paneme sõna „Iisraelile“. „Osuta imeliselt oma heldust, sa
nende päästja, kes otsivad su juures pelgupaika su paremale käele vastupanijate eest! Hoia
Iisraeli nagu silmatera; oma tiibade varju alla peida mind õelate eest, kes mind rõhuvad, mu
verivaenlaste eest, kes mind piiravad!“ See on Iisraeli olukord täna. Siin on palvetamise 11
printsiipi. Ma loetlen need printsiibid uuesti: 1. Palveta vastavalt Jumala Sõnale; 2. Palu kiites
ja ülistades; 3. Tunnistage üksteisele oma patud; 4. Samastu Jumala plaaniga- Iisrael on Tema
valitud rahvas; 5. Palveta koos Jumala Vaimuga; 6. Palu Jumalalt soosingu aega; 7. Palu
Jeruusalemmale rahu; 8. Õnnista Iisraeli ja ole õnnistatud; 9. Ära anna Jumalale nõu; 10. Palu,
et muudest rahvastest tulev päästetute arv täituks; 11. Võta vaimumõõk ja kuuluta!
Iisraeli koht Jumala plaanis.
Nüüd teeme nagu alati: tunnistame. Siis jagan teile Sõna. Tunnistus on otseselt seotud mu
sõnumiga teile. See on võetud Ps 33:8-12:“Kartku Issandat kogu ilmamaa, tema ees värisegu
kõik maailma elanikud! Sest tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile. Issand
ajab nurja paganate nõu, ta teeb tühjaks rahvaste mõtted. Issanda nõu püsib igavesti, tema
südame mõtted põlvest põlve. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on
valinud enesele pärisosaks.“ See on minu tänase sõnumi teema. Rahvas, kelle Jumal valis
endale pärandiks. Räägin Iisraeli kohast Jumala eesmärkides. Usun, et see sõnum on väga
tähtis nii usklike kui uskmatute jaoks. Paljud uskmatud ei pruugi seda kuulda. Palun, et see
jõuaks nende südamesse, kes usuvad Piiblisse ja Issandasse. Kui räägin Iisraelist, siis räägin
rahvast, kes põlvneb Aabrahamist, Iisakist ja Jaakobist, keda hiljem kutsutakse juutideks. Et
anda aimu Iisraeli tähtsusest Jumala eesmärkides, toon mõned faktid. Nimi „Iisrael“ või
„iisraellane“ esineb Vanas Testamendis üle 2500 korra. Uues Testamendis esineb see 79
korda. Seda ei kasutata kordagi, et kirjeldada Kogudust. Iisrael ja Kogudus on eri asjad.
Soovin tutvustada ühte raamatut. See puudutab seda teemat. Selle nimi on „Prohvetlikud
saatused“. See ei olnud algselt raamatu pealkiri. Kirjastajad USA-s muutsid selle. Algselt oli
raamatu pealkiri „Iisraeli saatus ja Kogudus“. Uues Testamendis ilmub sõna „Iisrael“ või
„iisraellane“ 79 korda. Mitte kordagi ei kirjelda see Kogudust. See on viga, mis on hiilinud
Kogudusse, mis on põhjustanud lõputut segadust ja on mõned inimesed eemale viinud Jumala
eesmärkidest. Sõna „juut“ esineb 84 korda Vanas Testamendis ja 192 korda Uues
Testamendis. Sõna „kristlane“ esineb ainult 3 korda Uues Testamendis. Me ei mõista
täielikult Piiblit, kui me ei mõista, mida Jumal mõtleb Iisraeli all. Mõistmine, milline on
Iisraeli koht Jumala eesmärkides, on hädavajalik igale kristlasele, kes soovib olla kooskõlas
Jumala eesmärkidega ja soovib mõista, mis maailmas toimub. Sest olles sajandeid
tähelepanuta, on Iisrael praegu maailma tähelepanu keskmes. Sellel on oma põhjus. Selle läbi
viib Jumal ellu oma eesmärke, mida soovin ka siin teile selgitada. Kõigepealt mõned
kirjakohad, mis kinnitavad, et Iisrael on üks unikaalne rahvas. Teist sellist rahvast ei ole.
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Igaks juhuks mainin, et mõistaksite: ma ei ole juut, olen pagan. 1 Aj 17:21 Taavet palvetab ja
ütleb:“ Ja kes on nagu sinu rahvas Iisrael, ainus rahvas maa peal, keda Jumal ise on käinud
enesele rahvaks lunastamas?“ Teisisõnu, maa peal on ainus rahvas, kelle Jumal endale
rahvaks lunastas, see rahvas on Iisrael. Kui Jumal tõi juudi rahva, Iisraeli, Egiptusest välja,
Siinai mäe juurde ja andis neile 10 käsku ja Seaduse, siis Ta rääkis neile Moosese läbi oma
eesmärkidest. 2 Ms 19:5-6 ütleb Ta Iisraelile:“Ja kui te nüüd tõesti kuulete minu häält ja peate
minu lepingut, siis te olete minu omand (aare) kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu
maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks.“ Seal on kolm väidet
Iisraeli kohta: Eriline aare kõigi rahvaste hulgast, preestrite kuningriik ja püha rahvas. Ma ei
usu, et need eesmärgid on täidetud. Usun, et kurat võib aeglustada neid eesmärke. Kuid ta ei
saa neid hoida juhtumast. Usun, et iga Jumala eesmärk Piiblis, mis käib Iisraeli kohta, saab
täpselt täidetud. Kirjas roomlastele annab Paulus rea omadusi, mis eristavad juute kõigist
teistest. Rm 3:1,2:“Mis on siis juudil erilist või mis kasu on ümberlõikamisest?“ Juutide
tunnusest. „Jah, on palju ja mitmel moel. Esmalt juba see, et juutide kätte on usaldatud Jumala
sõnumid.“ See on fakt juudi rahva kohta, mis teeb nad unikaalseks. Kogu Jumala ilmutus
Pühakirjas on jõudnud meieni ainult ühe rahva kaudu- juudi rahva. Juudi rahvata ei oleks meil
mingit kirjutatud ilmutust Jumala Sõnast. Ma ei usu, et Jumal tahtis, et juudid lihtsalt omaksid
Pühakirja. Ta plaanis, et nad kannaksid hoolt Jumala Sõna eest- võtaksid vastu, hoiaksid seda
ja annaksid edasi kõigile teistele rahvastele. Üks juut mõistis oma vastutust, see oli apostel
Paulus. Ta ütles Rm 1:14-15:“Ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui
rumalate võlglane. Seepärast olen valmis ka teile, Roomas asuvaile, kuulutama
evangeeliumi.“ Paulus mõistis, vastupidiselt oma paljudele vendadele, et ta on majapidaja ja
ta vastutab, mis ta selle majapidamisega teeb. Paulus ütles, et ta on kõigi rahvaste võlglane
ning ta on valmis viima Jumala Sõna kõigi rahvasteni, mis tema võimuses. Siis Rm 9.
peatükis mainib Paulus juudi rahva 8 unikaalset omadust. Rm 9:4-5:“kes on iisraellased, kelle
päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja tõotused,“ 6 asja,
mis on antud ainult juudi rahvale. Lisaks veel 2 omadust: Kelle päralt on esiisad ja kelle seast
Kristus on ihu poolest.“ Seega on kokku 8 omadust, mis eristab juudi rahvast kõigist teistest.
Neile kuulub lapseõigus, kirkus- Jumala ilmutatud ligiolu, lepingud, mis Jumal tegi, seaduse
andmine, jumalateenistus ja Jumala tõotused. Lisaks: Neist pärinevad esiisad ning üle kõige,
neist pärineb Messias. Vahel arvame, et Jeesus sai juudiks ainult 33 aastaks, aga see ei ole nii.
Teda samastatakse igavikuliselt ja unikaalselt juudi rahvaga. Ilm 5 Johannes nuttis, sest ei
olnud kedagi, kes võiks avada rullraamatu. Salm 5 ütleb aga:“Siis üks vanematest ütles
mulle:“Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib
avada raamatu ja selle seitse pitserit!“ Seega igavikus, kaua pärast oma maist elu tuntakse
Jeesust Juuda suguharu lõvina. Teda samastatakse igavesti juudi rahvaga. Ja viimane väide
Jeesuselt endalt Samaaria naisele kaevul, Jh 4:22. Ta ütleb naisele:“Teie, samaarlased,
kummardate, mida te ei tea, meie, juudid, kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb
juutidelt.“ Kolm sõna täis tohutut ilmutust: pääste tuleb juutidelt. Kui poleks kunagi olnud
juudi rahvast, siis ei oleks esiisasid, ei oleks apostleid ega prohveteid, ei oleks olnud Uut
Testamenti, ei oleks olnud Päästjat. Seega kõik, mis on päästes, on antud meile ainult ühe
rahva- juudi rahva kaudu. Kõik teised rahvad on juudi rahva ees võlgu, mida pole võimalik
tasa teha ega kunagi tagasi maksta. Suur ajaloo tragöödia on aga, et siiani oleme
tagasimaksmise asemel võlga mitmekordselt suurendanud. Mitmeid sajandeid, alates umbes
4. sajandist tänaseni, on kogudus- need, kes kutsuvad end kristlasteks, olnud peamised
antisemitismi algatajad. Kui räägid mõne juudiga ja ei tea tema tausta ja ta paistab ettevaatlik
kristluse suhtes, siis tea, et ta mäletab 16 sajandit kestnud julma, kurja, eelarvamustega
religioosset antisemitismi, mis on süüdi sadade tuhandete juutide surmas, piinamises ja
häbistamises. Lihtsalt hoia see meeles. Ühes oma raamatus ütlen, et kogudus külvas
antisemitismi seemneid ja natsid lõikasid selle välja. See on ajalooline fakt. Natside
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antisemitism- sügav juutide vihkamine, ei oleks iialgi saanud juhtuda, kui ei oleks külvatud
seemneid. Euroopas mitmeid sajandeid, ja ütlen seda kahetsusega, oli üks juhtivaid
antisemitiste Martin Luther. Kui kirjutasin oma raamatu „Viimane sõna Lähis-Ida kohta“,
tahtsin tsiteerida tema väiteid juutide kohta, kuid need olid nii kohutavad, labased, et
keeldusin neid trükki andmast. Seega on meil võlg, mida oleme suurendanud palju, palju
kordi. Viimase 40-50 aasta jooksul, alates Iisraeli riigi loomisest, on Jumal, ma usun, andnud
paganarahvastele võimaluse teha midagi selle võla tasumise suhtes. Kahjuks on väga vähesed
seda võimalust kasutanud. Räägime sellest hiljem veel. Nüüd tahan välja tuua veel ühe Juudi
rahva unikaalse omaduse, mis täielikult eristab neid kõigist teistest rahvastest. See on
järgmine: kogu nende ajalugu kuulutati ette prohveteeringutes, enne, kui need sündmused
juhtusid. Nimetan kokku 16 prohveteeringut Iisraeli saatuse ja tuleviku kohta. Toon välja, et
13 neist on juba täitunud. Seega jääb ainult 3 veel, mis peavad täituma. Mõned inimesed
arvavad, et kui usume Iisraeli saatusesse, siis oleme fanaatikud või ebaloogilised või
mõistmatud. Ma ei arva nii. Kui 13 prohveteeringut 16-st on täitunud, siis ei ole
ebaratsionaalne arvata, et ka 3 ülejäänut täituvad. Ei tunne end kuidagi intellektuaalselt
alaväärsemana inimestest, kes keelduvad uskumast Iisraeli saatust. Nimetan need
prohvetlikud sündmused ja mainin ära ka kirjakohad, kuid aja tõttu me neid praegu ei vaata.
Kõigepealt Egiptuse orjapõlve kuulutati ette Aabrahamile 1 Ms 15 ptk. Samas kohas ennustati
ka nende suurest vabastusest Egiptusest suure varandusega. Kolmandaks, Jumal ennustas
Aabrahamile samal korral, et tema järglased vallutavad Kaanani. Kõik on ette kuulutatud 1
Ms 15. peatükis. Kõik on täpselt nii ka täide läinud. 5 Ms 32. peatükis kuulutab Mooses ette,
et kui nad jõuavad tõotatud maale, hakkavad nad kummardama ebajumalaid. See juhtus
täpselt nii. Ta kuulutas ka, et jumalateenistuse keskmeks saab Jeruusalemm. Läks täpselt nii.
Prohvet Amos ennustas, et Põhja-Iisrael vallutatakse ja orjastatakse Assüüria poolt. See läks
täpselt nii. Jeremija ja teised prohvetid ennustasid, et lõunariik või Juuda võetakse vangi
Paabeli poolt. Läks täpselt täide. Saalomon ja teised ennustasid esimese templi hävinemist.
See tempel, mille ta ise ehitas. Läks täpselt täide. Jesaja ja teised ennustasid, et ainult väike
hulk juute naaseb Paabeli vangistusest. Läks täpselt nii. Mt 24 ja Luuka 19 ptk Jeesus
ennustab teise templi täielikku hävinemist. Läks täpselt täide. 3 Ms ja Hs raamatutes ja teistes
kirjakohtades ennustasid prohvetid, et juudid pillutatakse kõigi rahvaste sekka. Täpselt
täitunud. Nad ennustasid, et olles hajutatud rahvaste sekka, kiusatakse neid taga ja rõhutakse.
Täpselt täitunud. Nad ennustasid ka, et neid kogutakse uuesti kokku kõigi rahvaste seast. Sel
sajandil on juudid üle 100 erineva rahva seast pöördunud tagasi maale, mille Jumal andis
Aabrahamile ja tema järglastele. Arvan, et me ei mõista tegelikult, kui suure imega on
tegemist. Nad olid 19 sajandit hajutatud kõikvõimaliku surve all, et nad loobuksid oma
identiteedist, kuid nad keeldusid, kuigi see läks neile tihti maksma kõik. Nüüd vaatame kolme
prohveteeringut, mis ei ole veel täitunud. Rahvad kogunevad Jeruusalemma vastu. Arvan, et
vaatame seda Sk 12:2-3. Issand räägib ja Ta ütleb:“Vaata, ma teen Jeruusalemma
uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile rahvaile, ja see pannakse ka Juuda peale
Jeruusalemma ahistamises.“ Mis rahvad on Iisraeli ümberkaudsed rahvad? Araablased. „Ja sel
päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile...“ Siit laieneb see kõigile rahvaile.
„Kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu.“ Ja
see võib väga lihtsalt juhtuda. See võib juhtuda mõne kuuga. ÜRO põhikirjas on kirjas otsus
teha Jeruusalemm rahvusvaheliseks linnaks. Nad võivad igal hetkel otsustada seda jõuga ellu
viia. Sk 14 ütleb Issand Jeruusalemma kohta:“ Vaata, Issanda päev tuleb ja sinult võetud saak
jagatakse su keskel. Sest ma kogun kõik paganad sõdima Jeruusalemma vastu; linn
vallutatakse ja kojad rüüstatakse, naised vägistatakse ja pool linna läheb vangi; aga ülejäänud
rahvast ei hävitata linnast.“ Sellise organisatsiooni nagu ÜRO olemasolu, mis tõesti
väidetavalt esindab kõiki rahvaid, muudab nende sõnade täidemineku väga lihtsaks. Järgmine
suur sündmus, mis on ettekuulutatud ja pole veel täitunud, on Messia üleloomulik ilmumine
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juudi rahvale. See on kirjas Sk 12:10:“Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike
peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid...“ See on
hämmastav kirjakoht. „..ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast ja
nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast.“ Jumal ütleb, et
ajaloos tuleb hetk, kus Püha Vaim üleloomulikult ilmutab juudi rahvale nende Messiat, keda
nad on 19 sajandit tõrjunud. Ja veel üks täitumata kirjakoht: Messia tagasitulek aus Sk 14:35:“ Siis läheb Issand välja ja sõdib nende paganate vastu nagu oma võitluspäeval,
lahingupäeval.“ Need on need rahvad, kes on kogunenud Jeruusalemma ümber. „Sel päeval
seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees ida pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt
pooleks, idast läände väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna
poole.“ Veetsin oma viimase ajateenistuse aasta Briti sõjaväes just selles kohas. See on minu
jaoks nii elav, mäletan igat pisiasja. Sealne maastik vastab täpselt sellele kirjeldusele. Siis ta
jätkab:“Ja te põgenete siis mu mägede oru kaudu, sest mägede org ulatub Aasalini; te
põgenete, nõnda kui te põgenesite maavärisemise eest Juuda kuninga Ussija päevil. Ja Issand,
minu Jumal, tuleb ja kõik pühad koos temaga.“ See kuulutab Issanda Jeesuse tulekut
nähtavas aus ja väes koos pühadega. See kuulutab, et Ta jalad seisavad Õlimäel, mis on
templist ida pool. Kui Ta jalad seisavad Õlimäel, lõhestab maavärin selle pooleks. Pool mäge
vajub põhja poole, Scopuse mäe poole; pool mäge lõuna poole, Õlimäe poole. Ja sinna tekib
väga suur org, ida poole Jeruusalemma linnast. See kirjeldus vastab nii täpselt sealsele
topograafiale, seda on võimatu vaimulikult selgitada või üritada seostada millegi muuga. Te
mäletate ingleid, kes rääkisid jüngritega pärast seda, kui nad nägid Jeesust taevasse tõusmas ja
pilvedes lahkumas. Nad ütlesid:“ See Jeesus tuleb samal kombel, nagu te nägite teda
minemas.“ Ta läks pilvedes ja naaseb pilvedes. Ta lahkus Õlimäelt, Ta tuleb tagasi Õlimäele.
Seega kolm prohveteeringut ei ole 16-st veel täitunud. Minu matemaatika kohaselt teeb see
81%. Minu arust pole fanaatiline uskuda, et ka ülejäänud 19% neist täituvad. Usun seda kogu
südamest. Järgmisena räägin Jumala plaanidest, mis puudutavad Iisraeli maad. Iisraeli
territoorium on kõige rohkem vastakaid arvamusi tekitav maa-ala. See pole juhus, Jumal on
selle asja taga. 1 Moosese 17:7-8 ilmus Jumal Aabrahamile ja tegi temaga lepingu. Issand
ütles (salm2):“Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja teen sind väga paljuks.“ Salm 7:“ Ma
teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks
sugupõlvedele,“ Leping on siis igavene, mis kehtib igavesti. Jumal jätkab:“ Ja ma annan
sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks
omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks!“ Leping on igavene, mille kohaselt Kaananimaa,
tänapäeva Iisrael, Läänerannik ja Jordan, antakse Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi järglaste
omandiks igaveseks ajaks. Ma ei kaota oma ööund selle asja pärast, kuna Jumal ütles, et see
saab nii olema. Psalm 105 autor tuleb selle teema juurde, kasutades jõulisemat keelt, kui keegi
muu Piiblis. Ma ei tea ühtegi teist Piibli kirjakohta, kus Jumal kasutaks niivõrd palju sõnu,
rõhutamaks oma plaane. Psalm 105:7-9:“Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtuotsused on
igal pool maailmas.“ Teiste sõnadega kehtivad Jumala kohtuotsused igal pool maailmas. Ta
on kõikide rahvaste Jumal. „Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille ta on andnud
tuhandele põlvele, lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja oma vannet Iisakile. Ta
seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks.“ Pange tähele selget
järjekorda: Aabraham, Iisak ja Jaakob. Mainimata jäävad Ismael ja Eesav. See on Jumala
tahtele vastav pärimisõigus. Mõelge siin kasutatud sõnadele. Iga sõna on täis Jumala püha
kuulutust. Ma ei tea muud Piibli kirjakohta, kus oleks nõnda palju tugevat teksti, niivõrd
lühikeses peatükis järjest. Need sõnad on: liit, Jumala Sõna, Jumala antud lubadus, Jumala
vanne, Jumala instruktsioon ning igavene leping. Võime küsida: mille eest tahab Jumal
hoolitseda? Millest ta loob lepingu? Millega õieti on tegu? Vastus on hämmastav. Ütlen sulle,
et kui sa pole kunagi hämmastunud, pole sa kunagi Piiblit lugenud, sest see on hämmastav
raamat. Kogu lepingu sihtmärgiks on New Jersey või Wales’i suurune maalapike Vahemere
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idarannikul. Lepingu tipuks on see:“Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus
sa võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks!“ Maa
on antud igavese lepinguga igaveseks omanduseks. Kui sul on vaimset mõistmist, siis hakkad
taipama, miks selle maa pärast nii kiivalt võideldakse. Issanda Jeesuse tagasitulek sõltub selle
liidulepingu täitmisest, kuna Tema tuleb vaid ühte kohta tagasi- Õlimäele ning Jeruusalemma
linna. Kui vaenlane võib takistada või ära hoida olukorda, kuhu Issand saaks tulla, siis saab ta
Issanda tulekut takistada. Kurat teab väga hästi, et Issanda tagasitulek lõpetab selle maailma
jumalatuse täielikult. Nii et vaenlasel on suurim motiiv takistada lepingu täitumist. Ta kasutab
kõiksugu jõude: loomulikke, üleloomulikke, deemonlikke, poliitilisi, milliseid iganes, et
kuidagi takistada selle sõna täitumist, sest see tähendaks, et ta ei valitseks enam rahvaste üle.
Räägin lühidalt ajast, kus elame, kuna need ennustused peaksid meie ajal täituma. Minul on
olnud eriline privileeg näha ja olla tunnistajaks sellele, kuidas need sündmused end lahti
kerivad. Käisin esimest korda Jeruusalemmas 1942 aastal. Elasin tolleaegses Palestiinas,
tänapäeva Iisraelis, aastatel 1944-1948. Nägin väga lähedalt, elasin umbes 500 m kaugusel
rindejoonest, kus toimusid võitlused, mis kulmineerusid Iisraeli riigi loomisega. Olen sellest
ajast alates olnud kontaktis selle maa sündmustega. Nägin, kuidas 600 000 elanikuga Iisraelist
sai 1948. aastal riik, kuigi selle vastas oli 40 miljoni elanikuga ja kaasaaegse armeega
araabiamaad. Juutidel oli kehv relvastus, kuid ikkagi nad võitsid. Minu meelest on see sama
suur ime, kui Vanas Testamendis kujutatud imelised võidud. Ja ma nägin seda oma
silmadega. Elasime nädalate kaupa oma maja keldris pesutoas, mis asus King George
Street’il. Kui tulime pesutoast välja, oli meie elutoas umbes 100 kuuli. Ma ei teoretiseeri.
Tunnen neid sündmusi väga selgelt, kuna need toimusid tõeliselt ja mina olin seal kohapeal.
Järgmisena vaatame, mida räägib Jeremija juutide naasmisest nende kodumaale. Jer 30:3:“
Sest vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva
vangipõlve, ütleb Issand, ja ma toon nad tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile ja
nad pärivad selle.“ Kui tunned veidikenegi Piiblit, siis tead, mis maa sobib kirjeldusega.
Algselt tunti seda maad Kaananimaana, hiljem räägib Piibel Iisraelist, kuid mitte kunagi
Palestiinast. Palestiina on õnnetu nimi, kuna see tähendab vilistide maad. Selle nime andsid
roomlased, hävitades Jeruusalemma teist korda ning püüdes hävitada juutide Iisraeliga
seonduvat pärandit. Nemad mõtlesid Palestiina nime välja. Mina seda nime ei kasuta. Uus
Testament kutsub seda maad Iisraeliks. Jumal räägib Jeremija kaudu:“ sest vaata, päevad
tulevad, ütleb Issand, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva vangipõlve, ütleb Issand, ja
ma toon nad maale, mille ma andsin nende vanemaile, ja nad pärivad selle.“ Siin on sõnad,
mis Jumal rääkis Iisraelile ja Juudale, sest nõnda ütleb Issand:“Me oleme kuulnud hirmukisa;
on kartus, aga mitte rahu. Küsige ometi ja vaadake: kas meesterahvas sünnitab? Mispärast ma
näen iga meest käed puusas nagu sünnitajal naisel ja mispärast on kõik näod muutunud
kahvatuks?“ Jumal räägib hirmu ajast, mil mehed käituvad kui sünnitusvaludes naised.
Kõikide näod on kahvatud. „Häda! Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole. See on Jaakobile
ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest.“ Jaakob ei saa ahistust vältida, kuid ta päästetakse
sellest. Ka üks teie poolt tuntud inglise jutlustaja ütles, et juutide naasmine kodumaale
praegusel ajal ei või olla Jumalast. Kui see nii oleks, valitseks maal rahu. Kahjuks rääkis ta
kõrgema informatsiooni vastu, kuna Jumal ütles:“ Mina toon nad tagasi ning sellele järgnevad
hirmsad ahistused, mille sarnaseid pole varem olnud.“ Oleme juba nüüd saanud veidi maitsta
seda, millised suured asjad saavad sündima. Jer 30. peatükk käsitleb pühale maale tagasi
pöördumist, peatüki lõpus kirjutatakse:“Viimseil päevil te mõistate seda.“ Ehk siis alles
viimsetel päevadel, lõpuaja koites, võime me mõista, kuidas prohveteering täitub. Vaatame
nüüd Hesekieli 36 peatükki, kuidas juutide naasmine oma kodumaale meie ajal on ennustatud
samm-sammult. Hesekiel 36:16:“ Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:“Inimesepoeg! Kui
Iisraeli sugu elas oma maal, siis nad rüvetasid selle oma eluviisi ja tegudega;...Siis valasin ma
oma tulise viha nende peale vere pärast, mida nad maal olid valanud, ja nende ebajumalate
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pärast, kellega nad seda olid rüvetanud.“ Nad olid saastanud maa oma kurjusega. Salm 1920:“ Ma pillutasin nad paganate sekka ja neid puistati mööda maid; nende eluviisi ja nende
tegude järgi ma mõistan kohut nende üle.“ Ja kui nad tulid paganate juurde, kuhu nad ka
iganes tulid, siis nad teotasid mu püha nime, nõnda et nende kohta öeldi:“ See on Issanda
rahvas, aga nad on pidanud ära tulema oma maalt.“ Jumal ütleb:“ Minu meelest oli see väga
piinlik, kuidas juudid mu au häbistasid.“ Iisraeli prohvetid ei olnud natsionalistid. Nad ei
kaunistanud oma rahva patte. Mõned kristlased esitavad teooriat, mille kohaselt ei vääri
juudid naasmist oma maale ning et nende keel pole väidetavalt enam sama, mis oli Iisraeli
prohvetite keel. Loe Jesaja 59. peatükki ja mõtle, kas saad kohtumõistmise nimekirja veel
omalt poolt midagi lisada. Jumal pole, nagu seda polnud Iisraeli prohvetid, pime oma rahva
pattudele. Jumala kõne jätkub salmis 21:“ Kuid mul on neist kahju oma püha nime pärast,
mida Iisraeli sugu teotab paganate seas, kuhu nad on tulnud.“ Jumal tuleb mängu mitte
sellepärast, et juudid seda vääriksid, vaid et oma nime au taastada. Kui sa seda ei mõista, oled
täitsa eksinud. Salm 22:“ Seepärast ütle Iisraeli soole: Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma ei tee
seda teie pärast, Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pärast, mida te olete teotanud paganate
seas, kuhu te olete tulnud.“ Jumala motiiv pole Iisrael, vaid oma nime au kirgastamine. Salm
23:“ Ma pühitsen oma suurt nime, mida paganate seas on teotatud, mida teie nende keskel
olete teotanud. Ja paganad saavad tunda, et mina olen Issand, ütleb Issand Jumal, kui ma
nende silme ees osutan oma pühadust teie juures.“ Jumal kavatseb teha midagi, mille käigus
Ta näitab oma au ning pühadust kõikidele rahvastele. Järgmisena näeme, mida Issand
etappidena teeb. Salm 24:“ Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist maadest
ning toon teid teie oma maale.“ 1900-aastatel on see prohveteering täide läinud, mitte
piltlikult öeldes, vaid sõna-sõnalt. Salm 25:“ Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te
saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid.“
Mitmed kristlikud kommentaatorid on öelnud:“Kui juudid kunagi tagasi tulevad, peavad nad
kõigepealt Jeesuse oma Messiaks kuulutama ning alles siis Iisraeli rändama.“ Kuid Jumal
ütleb, et järjekord on teine. Kõigepealt juudid pöörduvad oma maale tagasi ja siis:“Ma
puhastan neid kõigest saastast.“ Juudid siis naasevad kodumaale olekus, mida Jumal nimetab
saastaseks, ära teenimata Jumala õnnistust. Salm 26:“ Ja ma annan teile uue südame ja panen
teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame.“ See
on justkui südame siirdamine. See viitab sellele, et juutidel on aastasadu olnud kivine südasüda, mis ei võta Püha Vaimu vastu. Kuid Jumal lubab:“Ma teen ime. Võtan, eemaldan teist
kivise südame ja asendan selle elava südamega, nii et nad võtavad Jumala Vaimu vastu.“
Minu meelest hakkas Jumal seda 1967. aasta Kuue Päeva sõjas tegema, kui juudid said
taaskord Jeruusalemma vanalinna enda valdusesse. Olin sel perioodil aeg-ajalt juutidega
kontaktis. Mäletan, kuidas rääkisin 1948. aastal ühele juudi mehele oma usust Jeesusesse kui
Messiasse. Ta pöördus ära ja sülitas Jeesuse nime peale. Niimoodi reageeris tema. Juutide
seas on veel samasugust suhtumist, kuid 1967. aastast alates on see märgatavalt muutunud.
Üks Iisraeli ülikooli professor, kes õpetab teoloogiat, kõiksugu teoloogiat, ütles:“ Varem
huvitas õpilasi kristluse teoloogilised vaatenurgad, nüüd neid huvitab Jeesuse isik.“ Eriti
huvituvad sellest noored. Veel pole väga levinud kuulutada Jeesuse nime, kuid Juudid
suhtuvad Temasse juba teistmoodi. Kuna mina ja Ruth ehitasime Jeruusalemma maja, olime
seotud mitmete majanduslikult jõukate ning ühiskonnas heal positsioonil olevate juutidega:
kohtunike, inseneride jpt. Meie meelest oli alati hämmastav, et nad tulid meie kuulutust
kohvitassi äärde kuulama. Nad vaid istusid ja ootasid, meie Ruth’iga mõtlesime, et mida nad
küll ootavad. Nad ootasid, et me räägiksime Jumala imetegudest. Kui juutidele rääkida
imedest, mis on toimunud palve abil, istuvad ja kuulavad nad nii kaua, kuni sa jaksad neile
rääkida. Juudid on väga praktilised. Nad tahavad midagi, mis töötab. Ajapiirangust hoolimata
räägin teile selle loo. Insener, kes meie majaehituse töid valvas, nime ma ei reeda, kuna
inimene on tuntud, tuli vaatama, kuidas meil meie uues kodus elu läheb. Ta väitis, et tal on
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kiire ning et ta viibib meie juures max 10 minutit. Me ei tahtnud teda kinni hoida, kuid ta
ütles:“ Mu selg on väga haige.“ Mu naine ütles, et minul on ühte seljarohtu. Ta küsis:“Kas
tõesti?“ Ruth vastas, et on küll, kuid see on veidi ebatavaline. „Kui soovid, istu siia tooli peale
ning ma vaatan su jalgu. Kui need on erineva pikkusega, siis hakkab lühem jalg kasvama ning
sa tead siis, et Jumal on sind puudutanud.“ Ta istus ning kõik toimis. Lühem jalg kasvas välja
ning ta jäi vähemalt pooleks tunniks, kuigi ütles, et saab jääda vaid 10 minutiks. Kaks nädalat
hiljem tuli ta tagasi. Ruth küsis:“ Kuidas seljaga lood?“- „Hästi. Kas te mehel oleks midagi
õlgade jaoks?“- „On küll.“ Ütlesin:“ Jah, tegelikult on tõesti. Kui seisad sirgelt, jalad koos,
siis siruta käed välja külgedele, peopesad suunatud ette. Siis too käed sirgelt kokku oma näo
ette ja hoia. Kui üks käsivars on lühem kui teine, siis palvetan ja see kasvab välja.“ Üks käsi
oli vähemalt 3 cm lühem ja see kasvas koheselt pikemaks. Oli palav ilm ja tal oli lühikeste
varrukatega särk ning ta ihukarvad käevartel olid püsti. Ta küsis:“Mis see on?“ Ütlesin:“ See
on Jumala vägi.“ Me ei läinud liiga õhevile sellest, seda ikka juhtub. Ta ütles:“Teil oleks
järjekord ukse taga, kui tahaksite seda jätkata.“ Ta ei tunnistanud Jeesust sel päeval, me ei
palunud seda ka. Hiljem rääkis ta me sõbrale, kes teda ka tunneb:“ Ma usun, et Jeesus on
Messias.“ Palun mõistke, see ei tähenda veel, et ta on uuestisündinud. Sest tihti juutidel
toimub kõigepealt intellektuaalne veendumine, alles siis südamemuutus. See on lihtsalt näide
sellest, kui huvitatud nad on, kui leiavad midagi, mis toimib. Olen öelnud juutidele:“Peaksime
paganatena vabandama, et oleme palunud teil uskuda evangeeliumi, mis ei olnud
üleloomulikult testitud, kuna see on vastupidine teie enda pühakirjalisele taustale.“ See on uus
süda, kuid see ei ole veel kõik. Edasi Hs 36:27. Jumal ütleb:“ Ma panen teie sisse oma Vaimu
(Püha Vaimu) ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid.“
Kõigepealt toimub muutus kivisest südamest lihaseks südameks, mis suudab reageerida
Pühale Vaimule. Siis Jumal ütleb:“Ma panen teie sisse oma Vaimu (Püha Vaimu), siis teen, et
te käite mu määruste järgi..“ Paljud teist teavad, et mitte keegi meist, ei juut ega pagan, ei
suuda kuuletuda Jumalale ilma Püha Vaimuta? See on kõige alus, ükskõik mis su rahvuslik
taust ka ei ole. Mind kasvatati anglikaanina, Briti kirikus. 15-aastaselt leeritas mind Oxfordi
piiskop ise. Tegin selle kõik läbi, arvates, et ju mul on siis seda kõike vaja. Ma ütlesin kõik,
tegin kõik, kuid midagi ei juhtunud. Mõne aja pärast ütlesin endale:“ Võib-olla see toimib
mõnede jaoks, kuid minu jaoks mitte.“ Leidsin, et arvatavasti pean olema palju parem, kui
olin olnud, seega järgmised 10 aastat üritasin olla parem, kuid kukkusin selles õnnetult läbi.
Siis Jumal täitis mind Püha Vaimuga ning esimest korda suutsin teha rõõmuga asju, mida
Jumal tahtis. Selleks on vaja Püha Vaimu, et võiksid olla rõõmus, kuulekas Jumala teenija.
Nüüd jõuame selle protsessi kõrgpunkti salmis 28:“ Ja te saate elada maal, mille ma olen
andnud teie vanemaile; teie olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal.“ Ole Issandaga
kannatlik. Ta liigub konkreetse lõpu suunas. See ongi see. Kuid Ta ei ole sinna veel jõudnud.
Siin on kolm lihtsat väidet:“ Te saate elama sel maal, te olete minu rahvas ja mina olen teie
Jumal.“ See on Jumala lõplik eesmärk kõiges, mis Ta teeb juudi rahvaga ja Lähis-Idas. Et Ta
saab olla jälle nende Jumal. Järgneb rida teise tõotusi, ma ei loe neid, kuid toon välja, et selle
peatüki salmides 23-30 heebrea keeles- inglise keeles ei tule see nii välja- ütleb Jumal 18
korda:“ Ma teen..“ Mis see tähendab? See tähendab, et see on Jumala suveräänne otsus.
Midagi, mis Jumal otsustas teha. See ei juhtu seetõttu, et juudid on selle välja teeninud. See ei
juhtu isegi peamiselt seetõttu, et kogudus palvetab. See juhtub, kuna Jumal ütles nii. Paljudel
meist, kes oleme taolises liikumises, on piiratud arusaam Jumala suveräänsusest. Kuni sa ei
mõista Jumala suveräänsust, ei mõista sa tegelikult Jumalat, Piiblit ega ajalugu. Peamine
põhjus, mis Jumal midagi teeb, on see, et Ta on otsustanud seda teha. Me ei saa hetkel seda
arutada, kuna see on üks peamisi teoloogilisi vastuolusid. Ütlen lihtsalt, et usun Jumala
suveräänsusesse ja inimese vabasse tahtesse. Ma ei näe mingit vastuolu nende kahe vahel.
Jumal teab täpselt, mida sa teed, kuid Ta ei pane sind seda tegema. Tema teadmine ei ole
sundus. Nüüd peame ütlema veel paar asja Iisraeli taastamise kohta. Rm 9:27. Paulus tsiteerib
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Jesajat ja ütleb:“Kui Iisraeli laste arv oleks nagu mereliiv, siiski pääsevad neist vaid riismed
(jääk-ing).“ Mitte suvaline jääk, vaid üks kindel jääk. Mis jääk? Vabandan, et tulen jälle
tagasi selle juurde, kuid see jääk, mida Jumal teadis ette ja valis. Nemad saavad päästetud. See
ei ole kogu Iisrael, nagu ta on tänapäeval, kuid see on kogu Iisrael, mis tekib ajaloo
protsessidest. Lisan ka, et isiklikult usun, et täpselt sama käib ka koguduse kohta. Ainult jääk
pääseb. Enamus kogudust, nagu ta on tänapäeval, ei pääse. Jeesus ütles:“Kes peab vastu
lõpuni, see pääseb.“ Oled päästetud praegu, kuid kui tahad jääda päästetuks, pead vastu
pidama. Samas peatükis, Mt 24, ütles Ta, et peab taluma palju raskeid asju. Nüüd läheme
edasi selle tõotuse järgmisse faasi. See on Rm 11:25-26. Paulus kirjutab siin just usklikele,
kes on paganlikust taustast ja ütleb:“ Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see
saladus- et teie poleks enda meelest targad-,...“ Milline saladus? „et Iisraelile on osaliselt
tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud.“ Pane tähele, see ei ole kunagi
täielik paadumus. Igal sajandil ja põlvkonnas on olnud juute, kes on ära tundnud Jeesuse kui
Messia. Kuid enamik rahvast on juba pikka aega olnud paadunud. Iga kord, kui Jumal räägib,
kuidas Ta plaanib Iisraeli korrale kutsuda, hajutades neid, kohut mõistes, mis tahes see ei ole,
näed, et pärast seda on seal selline sõna nagu „kuni“- seega see ei ole jääv. Ta ütleb:“ Et
Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud.“ Siis kogu
Iisrael päästetakse. Kogu Iisrael saab olema see jääk, kuid see on kogu rahvas sel ajal. Iisrael
on ainus rahvas Piiblis, kelle kohta Jumal on öelnud, et kogu rahvas päästetakse. Seda on
tähtis mõista, et teie, kes töötate ja palvetate paganate pääste pärast, kas te siis teate seda või
mitte, töötate ka Iisraeli pääste pärast, sest ainult siis, kuni paganate täiskogus on sisse läinud,
saab kogu Iisrael päästetud. Usun, et need Jeesuse sõnad kehtivad:“ Esimesed jäävad
viimasteks ja viimased saavad esimesteks.“ Juudid olid esimesed, jäid viimasteks, kuid lõpuks
saavad viimased jälle esimesteks. Seega mul on kirglik veendumus, et me kohus on kuulutada
evangeeliumi igale rahvale. Kuid olen teadlik, et samal ajal valmistame ette teed Iisraeli
päästeks. Lõpetuseks toon välja Iisraeli kokkusaamise tähenduse. Js 11 Jumal kuulutab ette
Iisraeli hajutatute teist kogunemist. See on laiem, kui Paabelist tagasitulek. See on toimumas
praegu. Ta ütleb Js 11:11-12:“Ja sel päeval sirutab Issand veel teist korda käe, et lunastada
oma rahva jääki, kes on järele jäänud Assurist ja Egiptusest, Patrosest, Etioopiast, Eelamist,
Sinearist, Hamatist ja mere saartelt.“ See on täitunud ja täitub ka praegu. „Ta tõstab rahvastele
lipu, kogub Iisraeli hajutatud ja korjab kokku Juuda pillutatud neljast maailmakaarest.“ Pidage
meeles, et hetkel, mil elame, on need sõnad täitunud ja täituvad täpselt veel praegu. Tahan
välja tuua, et Iisraeli hajutatute kogumine on rahvastele lipuks. Mis on lipp? Tavaliselt miski,
mis kinnitatakse varda külge, mida hoitakse üleval või kinnitatakse üles, et ta oleks
silmatorkav. Kõik näevad seda. Enamikele lippudele või loosungitele on mõned sõnad
kirjutatud. Tahaksin pakkuda, mis võik olla kirjutatud sellele loosungile- uuesti kokkutulnud
Iisraeli loosungile. Need sõnad oleks „Jumal peab oma lepinguid“. 4000 aastat tagasi tegi Ta
lepingu Iisraeliga. Inimesed on selle unustanud, paljud juudid ei teagi seda, kuid Jumal ei ole
seda kunagi unustanud. Just praegu ütleb see loosung „Jumal peab oma lepinguid“. Peame
kõik seda teadma, sest ka meie suhe Jumalaga põhineb lepingul. Kui Jumal murraks ühe
lepingu, siis miks ei võiks Ta murda mõnda teist? Kuid Ta ei murra eal oma lepingut. Natuke
edasi, Js 60 on üks väga pühalik väide, mis võib teid šokeerida. Samas ütlen, et kui te pole
kunagi šokeeritud olnud, siis te pole kunagi Piiblit lugenud. See peatükk ennustab iisraeli
rahva taastamist ja paganate kogunemist nende juurde. Peame seda kasutama. Siis ütleb salm
12 juudi rahva ja nende kokkutulemise kohta:“ Sest rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni,
hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootuks.“ Milline hoiatus rahvastele. Iga rahvas, kes ei
lähe kaasa Jumala plaanidega Iisraeli taastamise osas, hukkub, ükskõik kui tugev või jõukas ta
ka pole. Olen päritolult inglane. Mäletan aegu, mil Suurbritannia oli vastutav üle regiooni,
mida siis kutsuti Palestiinaks. Mäletan, et kõigepealt sai Suurbritannia mandaadi, et anda
rahvuslik kodu juudi rahvale. Umbes kaks aastat hiljem loovutasid nad 76% piirkonnast
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Araabia riigile, mida siis kutsuti Transjordaaniaks- tänapäeva Jordaania, kus ükski juut ei tohi
elada. Sellest jäi järele 24%. 1947. aastal jaotas ÜRO ülejäänud 24%. Suurbritannia esindajad
Palestiinas, see ei tähenda kindlasti kogu Suurbritannia rahvast, 1947-1948 aastal tegid kõik,
mis suutsid, et alustada sõda, mis takistaks Iisraeli riigi taastamist. Iisrael oli tilluke,
tähtsusetu, väike grupp- 600 000 inimest. Briti impeerium oli mõjukaim impeerium maailmas,
mis oli võidukalt läbinud kaks maailmasõda. Kas teate, mis juhtus? Iisraeli riik sai rajatud,
kuid Briti impeerium lagunes. Räägin seda inimestele Ameerikas, sest USA valitsus on suures
ohus, kus ta võib teha täpselt sama vea. Kasutades ilusaid sõnu, poliitilisi manipulatsioone,
kuid olles siiski araablaste poolel oma naftavarude tõttu. Kui see juhtus Suurbritanniaga, siis
mu kallid Ameerika vennad ja õed, juhtub see ka Ameerikaga. Iga riik, kes ei teeni Jumala
eesmärke Iisraeli suhtes, rüüstatakse. See on lihtsalt isiklik kommentaar. Kui Ameerika
häving juhtub, siis selleks on palju põhjuseid, kuid üks peamine oleks, et Ameerika on
taganenud oma pühendumisest juudi rahvale. See on olnud maa, kus juudi rahvas on olnud
soositud ja edukas ning Ameerika on edenenud. Paljud ei näe seost nende vahel, kuid seal on
tihe seos. Kui USA pöördub Iisraeli vastu tavapärase manipuleeriva, poliitilise tegevuse läbi,
mida soositakse, siis see rüüstatakse. Mina ei öelnud seda, Jumal ütles. Veel kaks kirjakohta.
Joel 4:1,2:“Vaata, neil päevil ja sel ajal, kui pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve,“ Pane
tähele, see on üks paljudest erinevatest kohtadest, kus viidatakse Iisraeli ja Jeruusalemma
taastamisele. Issand ütleb:“Ma kogun kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu; seal käin
ma nendega kohut...“ See käib kõigi rahvaste, kõigi paganate kohta. Mis on Jumala
kohtumõistmise aluseks? „oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad on ta
pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa.“ Seega kaks fakti, mille alusel Jumal
mõistab kohut rahvaste üle, on juudi rahva kohtlemine ja nende tegelemine maaga, mida
Jumal kutsub „oma maaks“, kuid mille Ta andis Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile. See on
väga, väga pühalik mõte. Lõpuks Mt 25, me ei loe seda, see on paljudele tuttav kindlasti. See
on kirjakoht lammaste ja sikkude rahvastest. See on otsene jätk Joeli 4 peatükist. Salmis 31
ütleb:“Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma
kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad.“ Täpselt sama stseen kui Joel 4:1-2. Siis ta
kirjeldab, mis alusel Issand rahvaste üle kohut mõistab. Ta eraldab nad, nagu karjane eraldab
lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ta
ütleb lammastele:“ Tulge siia, pärige kuningriik, mis Isa teile on valmistanud. Siis Ta ütleb
sikkude rahvastele:“Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud
kuradile ja tema inglitele!“ Pange tähele, see igavene tuli ei olnud kunagi mõeldud inimestele.
Inimestel on valik, kuradil ja tema inglitel ei ole seda. Inimesed, kes teevad vale valiku,
lähevad koos kuradi ja tema inglitega. Need on ühed võimsamad sõnad, mis Issand on
öelnud:“Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja
tema inglitele!“ Mis oli selle eraldamise aluseks? „Mida te iganes olete teinud kellele tahes
mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mida te iganes olete jätnud
tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata
minulegi.“ Ja kohtumõistmine käib siin rahvaste üle, seega kui Jeesus räägib siin oma
vendadest, siis ta räägib juudi rahvast. Rahvaste üle mõistetakse kohut vastavalt sellele,
kuidas nad on kohelnud juudi rahvast. Igaühe meiega tegeletakse. Need, kes on näidanud
armastust ja lahkust, võtab Jumal vastu. Ja ainus alus selle tegemiseks on lõpuks Jumala
Sõnasse uskumine. Ja need, kes on keeldunud armastusest ja lahkusest, hülgab Jumal
täielikult, lõplikult ja igaveseks. See ei ole väike asi. Soovin, et mõistate, kui oluliselt see
teema puudutab teie isiklikku saatust, koguduse saatust ning kõigi rahvaste saatust. Aamen.
Kuidas minna vastu viimsetele päevadele ilma hirmuta?
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Tsiteerime koos Piiblit, Tiituse 2:11-14:“Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile
inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest,
elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa lootuse
täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on
loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale
pärisrahvaks, innukaks headele tegudele.“ Räägin teemal, mida pole kunagi varem õpetanud,
nii et saab olema huvitav jälgida, kuidas see meile avaneb. Teemaks on:“ Kuidas minna
lõpuaegadele hirmuta vastu“. Piibel räägib lõpuaegadest esimestest lehekülgedest kuni
Ilmutuse raamatuni. Paar päeva tagasi olin arsti vastuvõtul, regulaarses kontrollis. Arst ja kaks
õde küsisid minu käest:“ Mida te maailma hetkeolukorrast arvate?“- „Ma arvan, et elame
lõpuajal.“ Mu üllatuseks arvasid kõik kolm, et täpselt nii ongi. Üllatav. Räägin nüüd sellest,
kuidas lõpuaegadesse suhtuda. Oleme eelnevalt kuulnud prohveteeringuid, mis ütlevad, et
lõpuajad on tõsiste katsumuste ajad. Meie ees on arvatavasti kogu inimkonna suurimad
kannatused ja proovilepanekud. Loetlen mõningaid Piibli ennustusi lõpuaegade kohta ning
annan seejärel nõu, kuidas minna sellele ajale hirmuta vastu. 2 Tm 3:1 Paulus kirjutab
Timoteosele:“ Aga see olgu sul teada...“ Jõuline soovitus. Peame olema teatud asjades
kindlad, kuid seda ei saa sa unustada. „et viimseil päevil tuleb raskeid aegu,“ Kreeka keelne
sõna, mis on siin tõlgitud „raske“ esineb Uues Testamendis vaid ühe korra, salmides, kus
räägitakse kahest mehest, keda kurjad vaimud vaevasid ning kes tulid Jeesusele Gennetsareti
järve idapoolt vastu. Seal salmis on kasutatud sõna „vägivaldne“. Mehed olid üsna
vägivaldsed. Piibel ütleb järelikult, et viimastel päevadel on tulemas vägivaldsed ajad. See on
minu arvates täpsem tõlge kui „rasked ajad“. Paulus põhjendab, miks lõpuajad saavad olema
keerulised. Sellepärast, et inimloomus, eetika ja moraal on lagunenud. Ta loetleb 18 moraalset
pattu, mis inimesi sel ajal iseloomustab. Kolm nendest on sellised, mida inimesed armastavad.
Nad armastavad vaid iseennast, teiseks raha ja kolmandaks armastavad nad rohkem
naudinguid kui Jumalat. Piibel osutab eksimatu täpsusega inimkonna suurele põhiprobleemile,
mis on ka sellel maal selgesti nähtav-inimesed armastavad vaid iseennast. Enesearmastus on
lõhkunud abielusid, perekondi, kogudusi ja ka ühiskonda tervikuna. Suhtumine on
selline:“Mina tahan seda. Mul ükskõik, mida sina tahad. Mina teen nii, sina võid tegutseda
omal viisil. Tean, mida ma tahan ja ma ka saan selle.“ Selline suhtumine lõhub perekondi,
perekondade lagunemine viib aga ühiskonna riknemiseni ja igasuguse ühiskondliku korra
lõpule. Teine kirjakoht, kus meid hoiatatakse lõpuaegade sündmuste suhtes, on Mt 24:7-13.
Jeesus räägib sünnitusvaludest, mis on Jumala maapealse kuningriigi alguseks. Jumala
kuningriiki pääseb vaid ühe tee kaudu. Sellele teele ei saa poole pealt hüpata, vaid sinna peab
sündima. Jeesus ütles:“ Kui inimene ei sünni uuesti, ei saa ta jumalariiki näha ega pääse ka
sinna sisse.“ See ei puuduta vaid üksikuid inimesi, vaid kogu maailma tervikuna. Maailm võib
jumalariiki pääseda vaid sündimise abil. Mt 19. ptk. nimetab Jeesus seda uue maailma
sündimiseks või taastamiseks. Kuid kõigile sünnitustele eelnevad sünnitusvalud. Mt 24:7-13
loetleb Jeesus, milles need sünnitusvalud seisnevad. Kõigepealt tõusevad riigid üksteise vastu.
On huvitav juhus, Kreeka rahvast tähistav sõna on „ethnos“, kust tuleb ka väljend „etniline
konflikt“, mida kuuleme uudistes sageli. Järgmisena tõuseb riik riigi vastu, mis tähendab minu
meelest poliitilisi sõdu. Igal pool on näljahäda, haiguse epideemia ning maavärinad. Ja nüüd
kõrvad kikki: kõik rahvad vihkavad ja kiusavad kristlasi taga. Vastuseisu tõttu taganevad
paljud kristlased seetõttu usust ning reedavad üksteist, et oma elu päästa. Tõuseb
valeprohveteid. Kurjus kasvab. Kui paljud teist, kes on siin maal vähemalt 10 aastat elanud,
on minuga nõus, kui ma väidan, et kurjus on kasvanud? Ja siis öeldakse, et paljude kristlaste
armastus jaheneb. Kreeka k sõna on „agape“, mis kirjeldab jumalikku armastust. Siis
räägitakse vastupidavusest. Jeesus ütleb:“ Kes lõpuni vastu peab, see pääseb.“ Algne tekst on
veel täpsem:“Kes on pidanud lõpuni vastu, pääseb.“ Praegu oled sa küll päästetud, kuid et
selles püsida, pead lõpuni vastu pidama. Kordan lõpuaegade märgid üle ilma
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kommentaarideta, kuna need on väga olulised. Rahvas rahva vastu, riik riigi vastu, näljahäda,
katk e. haiguse epideemia, maavärinad, kõik riigid kiusavad ning vihkavad kristlasi, paljud
kristlased taganevad usust ja reedavad üksteist, ilmub palju valeprohveteid, kurjus kasvab,
mitmete kristlaste armastus jaheneb ning lõpuks: peame olema vastupidavad. Usun, et olete
minuga nõus, kui ütlen, et väljavaated pole just roosilised. Olen Piiblist õppinud objektiivsust.
Hakkasin 52 aastat tagasi Piiblit uurima, otsustasin välja uurida, mida Piibel tegelikult ütleb,
kõrvaldades inimeste arvamuse ja vaba tõlgendamise ning eriti omaenda eelarvamused. Kõigil
on eelarvamusi, omaenda omi, haiguste, koguduste, riikide, teoloogia ja kes teab veel mille
suhtes. Kuid kui tahad tõesti kuulda, mida Jumal oma Sõnas ütleb, pead kõik selle maha
panema ning oma südame ja meeled Talle alandlikkuses avama. Olen sageli oma kuulajatele
öelnud, et kui te pole hämmastunud, siis te pole Piiblit lugenud, sest Piibel on hämmastav
raamat. Kui te pole kunagi olnud šokeeritud, siis te pole Piiblit lugenud, sest Piibel on
šokeeriv raamat. Vastan oma küsimusele:“Kuidas minna lõpuaegadele hirmuta vastu?“
Ilmutuse raamatu põhjal. Mul pole tabelit ega tõlgendamise metoodikat, ka ei ürita ma
prohveteeringuid ise tõlgendada. Võtan sellise hoiaku, et olen avatud, kui Jumal tahab meile
midagi näidata. Aastate jooksul on Ta mulle paljusid asju näidanud. Ilmutuse raamatu
esimesed salmid on lõpuaegade mõistmise võtmekohad. Kui me ei alusta Ilmutuse raamatust,
siis vaenlase jõud võivad meid purustada. Minu tõlgendus algab Ilmutuse 1:10-17, kus
Johannes ütles:“Ma olin vaimus Issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otsekui
pasunast, mis ütles:“Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele:
Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja
Laodikeiasse.“ Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga...“ Kui Jumal
ilmub kellelegi Ilmutuse raamatus, siis ilmutuse saanud isiku tähelepanu ei pöördu kohe
Jumala isikule. Tundub, et me ei kannataks Jumalat otse kohata. Niisiis näeb Johannes
kõigepealt seitset lambijalga ja lampi. Johannes jätkab:“ ning lambijalgade keskel kedagi, kes
oli Inimese Poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. Aga tema
pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek, ning
tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli otsekui
suurte vete kohin. Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe
kaheterane mõõk ning tema palged olid otsekui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda
nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu.“ Tundub, et see oli Johannese võimsam
maapealne kohtumine Jeesusega, intiimsem, kui ühelgi teisel apostlil oli olnud. Johannes oli
ju see jünger, kes toetas end Jeesuse rinnale pühal õhtusöömaajal ja küsis:“Kes meist on
äraandja?“ Jeesuse ülestõusmisejärgselt oli Johannes üks neist, kes nautis Galilea mererannal
Jeesusega koos hommikusööki. Nüüd ilmus Jeesus Johannesele täiesti teisel viisil. Ilmutus oli
niivõrd vägev, et Johannes kukkus Jeesuse jalgade ees kokku. Milline see ilmutus siis päriselt
oli? Minu vastus on: Johannes kohtas Jeesus Kohtumõistjat. Kirikutes räägitakse palju sellest,
et Jeesus on vabastaja, kuid vähe sellest, et Ta on Kohtumõistja. Ta on kõikide inimeste
Kohtumõistja. Ta mõistab Koguduse ning siis kõigi surnute üle kohut. On tähtis mõista seda
fakti, et Jeesus on Kohtumõistja. Nägemus oli hirmutav. „ning tema silmad nagu tuleleek ning
tema hääl oli otsekui suurte vete kohin, tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema
jalad olid vasemaagi sarnased,“ Kõik need salmid kirjeldavad erinevaid kohtumõistmisi. Kui
Johannes kohtas Kohtumõistjat, langes ta Jeesuse ette otsekui surnu. On oluline mõista, et me
kõik seisame ühel päeval Jeesus Kohtumõistja ees. Vaatame hetkeks 2 Kor 5:10:“sest me kõik
(kõik kristlased) peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta
ihus olles on teinud, olgu head või halba.“ On vaid kaks kategooriat. Mis pole hea, on paha,
vahevariante Jumala väärtussüsteemis pole. Paulus jätkab:“ Teades nüüd, mis on Issanda
kartus, me püüame veenda inimesi uskuma.“ Kui paljud meist on õppinud Issanda kartust
tundma? Kui paljud räägivad oma jutlustes jumalakartusest? Jeesuse nägemine oli nii võimas
kogemus, et Johannes langes maha otsekui surnu. Johannes jätkab:“ Ning tema pani oma
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parema käe mu peale ja ütles:“ Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. Ma olin
surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla
võtmed.“ Jeesus pole pelgalt Kohtumõistja, vaid kõige halva võitja: patu, surma, Saatana,
põrgu. Ta on lõplik Võitja ning Tema võit on täielik. Jeesus ei läbinud seda kõike iseenda
pärast, sest Ta on alati olnud võidukas. Ta samastus meiega, et Ta võiks võtta koha meie
asemel, viies meid ühes endaga võidu sisse. See on Jumala arm. Järgmisena täheldan midagi
olulist. Ilmutuse raamatu seitse lampi lambijalal on seitse kogudust. Johannes nägi Jeesust
seisvat seitsme koguduse keskel. Peame mõistma, et kogudus on läbi ajaloo olnud Jumalale
tähtis. Tsiteerisime äsja koos Ruth’iga:“ et puhastada meid endale pühaks rahvaks, kes kogu
oma jõust teeb head.“ Jumala hoolitsuse tähtsaim objekt on kogudus. Mitte rahvad, poliitikud
või sõjapealikud, vaid Tema kogudus. Peame mõistma, et olema Tema hoolitsuse nimekirjas
esimesed. Kui te seda ei mõista, siis tekib teil kergesti hirm. Johannes nägi kõigepealt Jeesust
koguduste keskel jalutavat, mis viitab sellele, et Ta käis neid kontrollimas. Peatüki lõpus ütleb
Jeesus:“Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes ja nende seitsme
kuldlambijala saladus on see: seitse tähte on seitsme koguduse inglid..“ (ütleksin pigem
preestrid), ja seitse lambijalga on seitse kogudust.“ Just täna ordineerisime ühe venna
pastoriks. Igaüks, kes on evangeeliumi kuulutamise töös: pastorid, evangelistid, õpetajad,
prohvetid, peavad meeles pidama, et Issand hoiab meid oma paremas käes. Mõtle sellele! Me
oleme Tema paremas käes. Ilmutuse raamatu 2. ja 3. peatükis on kirjad seitsmele kogudusele.
Ma ei peatu siin pikalt, kuid ma tuletan meelde, et iga kiri saadeti kogudusele. Kirjade sisu
kuulsid vaid need, kes olid koguduse liikmed. Usun, jättes erandid kõrvale, et Jumal ootab, et
iga usklik oleks pühendunud koguduseliige. Kui Ilmutuse raamatu kirjad saadetaks nüüd
teele, siis need teie hulgast, kes ei kuulu kogudusse, ei kuuleks kunagi kirjade sisu. Kirjad
saadeti ainult kogudustele, kuid samal ajal puudutasin need igaühte. „Kui keegi kuuleb Minu
häält...“ Koguduse nimekirjas olemisest ei piisa. Peame olema võimelised kuulma Issanda
häält. Olen uurinud raamatuid, ma ei raiska sellele aega, kuid täheldan kahte asja. Jeesus ütleb
viiele kogudusele seitsmest:“Ma tean su tegusid.“ Muidugi minu kasutatud King James’i
tõlkes on need sõnad toodud 7 korda välja. Uutes algtekstile lähemal olevates piiblitõlgetes
esinevad need sõnad viis korda. Mulle meeldib King James’i tõlge, mis on Jumala Sõna
olemusele lähemal kui ükski muu tõlge, kuid omal ajal polnud meil nii täpset infot kui
tänapäeva tõlkidel. Ärge pange pahaks, kui teil on King James’i tõlge, kus on need sõnad
seitsmekordselt ning uutes piiblitõlgetes on need sõnad viiekordselt. Vähemalt viis korda ütles
Jeesus:“ Ma tean sinu tegusid.“ Need sõnad on märkimisväärsed. Ta ei öelnud:“Ma tean teie
koguduse motot,“ „Ma tean teie usutunnistust,“ või „Ma tean teie koguduse teenistuse
päevakava,“ vaid Ta ütles:“Ma tean su tegusid.“ Tähtis pole mitte see, mida räägime, vaid see,
mida teeme. Seitsmest kogudusest viiele oli Tema sõnum:“Paranda meelt!“ Vahest on minu
käest küsitud:“ Kas kristlased peavad meelt parandama?“ Noh, vähemalt viis kogudust
seitsmest vajas meeleparandust. Vastavalt sellele arusaamale, mis mul on tänapäeva
kogudustest, ei usu ma, et see suhe meeleparandusse oleks teistsugune. Arvan, et suhe on
seitse seitsmest. Pidage meeles, et meeleparandus on kõige alus. Kui hiilite sellest mööda, ei
saa te iial kogeda tõelist usku. Võite otsida ja paluda Jumala õnnistusi, kuid neid ei tule, sest
meeleparandus on jäänud tegemata. Kui Ristija Johannes rajas Jeesusele teed, oli tema
sõnumiks:“ Parandage meelt!“ Kui Jeesus hakkas avalikult kuulutama, olid Tema esimesed
sõnad:“Parandage meelt ning uskuge evangeeliumi!“ Nelipühi päeval, kui uskmatud küsisid
Peetruse käest:“ Mida me peame tegema?“, vastas Peetrus kõigepealt:“Parandage meelt ja
võtke vastu ristimine.“ Ristimine ilma meeleparanduseta on aja raiskamine. Paulus ütles
Efesose vanematele:“Ma õpetasin teid avalikult igas kodus parandama Jumala ees meelt ning
uskuma Jeesusesse Kristusesse.“ Ehk kõigepealt tuleb meelt parandada. Olen sageli
nõustanud kristlasi nende probleemides. Olen märganud, et hingehoid toimib vaid teatud
maani. Vahest tundub mulle, et oleks kasulikum ajada kurje vaime välja kui tegeleda
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hingehoiuga. Mõistsin, et vähemalt pooled kristlaste probleemidest tulenevad sellest, et nad
pole iialgi parandanud meelt. Kui te võitlete kristlastena oma probleemidega, teen teile
ettepaneku end läbi katsuda ja mõelda, kas olete tõsiselt meelt parandanud. Pöörduge ära
kõigest, mis pole Jumalale meelepärane ning alistuge tingimusteta Jumalale. Ilmutuse
raamatus on mitmeid tähtsaid elemente. Kõigepealt kiitus selle eest, mis on hästi;
korralekutsumine seal, kus asjad on valesti; hoiatus kohtumõistmise eest. Pane tähele, et
tõotused puudutavad vaid teatud tüüpi inimest. Kas teate, mis tüüpi inimest? Sellist, kes
võidab. Uues Testamendis pole tõotusi kaotajatele. Rm 12:21 meenutab Paulus meile:“Ära
lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!“ Meil kõigil on vaid kaks
võimalust, kas võita ise või saada ise lüüa. Ainus viis kurja võitmiseks on headus. Ilmutuse
raamatu 21:7 ütleb Jumal ise:“Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema
saab minule pojaks.“ Ei Uues Testamendis ega ka kogu Piiblis pole lubadusi nendele, kes ei
paranda meelt. Liigume koguduste juurest 4. peatükini. Lugesime seda koos Ruth’iga
hommikul, nagu meil on kombeks. Mind puudutas selles tekstis kirjeldatav au niivõrd
sügavalt, et mul tulid pisarad silmist ning ma ei suutnud lugeda. Ilmutuse raamatu 4. peatükk
on eriti oluline. Kui hüppad sellest üle, ei liigu sa õiges suunas. 4. peatükk räägib kogu
universumi troonisaalist. Loeme esimesi salme:“ Pärast seda ma nägin, ja vaata: taevas oli
avatud uks, ning sama hääl, mida ma olin kuulnud enesega rääkivat otsekui pasun, ütles:“Tule
siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda!“ Sedamaid olin ma vaimus. Ning
ennäe, taevas seisis troon ja keegi istus troonil.“ Mida nägi Johannes esimesena? Trooni.
Jällegi ei suutnud Johannes kohe Teda vaadata, kes istus troonil, kuid selle peatüki sõna on
„troon“. Kui küsiksin, mitu korda esineb sõna „troon“ selles peatükis, kus on ainult 11 salmi,
siis võib-olla üllatud, et see esineb 14 korda ühes peatükis. Selle peatüki teemaks on troon,
mis valitseb universumi. Ja kõike universumis valitseb täielikult see Üks, kes istub troonil.
See peatükk näitab Jumala loomuse 4 külge: 1. Ta on Püha. See on kõige tähtsam ilmutus
Jumalast, mis on Pühakirjas. Sõna „püha“ on ainus sõna, mis on mainitud kolm korda koos
Jumala nimega: 1 kord Jesajas, 1 kord siin selles peatükis. „Püha, püha, püha on Issand
Kõigeväeline.“ Kardan, et enamikes tänapäeva lääne kristlikes kogudustes on väga vähe
arusaamist või huvi pühaduse kohta. Teine ilmutus: Ta on kõikvõimas. Kolmas: Ta on
igavene. Ta oli, on ja tuleb. Neljas ilmutus: Ta on Looja, Ta lõi kõik asjad. Kui oled üksi, võta
aega ja mõtiskle nende 4 Jumala loomuse ilmutuse üle: püha, kõikvõimas, igavene, Looja.
Kui sul tekib selge arusaam Jumalast, vaatad igapäevaprobleemidele teise pilguga. Kuid ilma
selle arusaamata, tahan teid hoiatada, enamik teist seisavad silmitsi olukordade, pingete ja
ohtudega, millega te pole valmis tegelema. Nüüd läheme edasi 5. peatüki juurde, kus
esitatakse rullraamat, mis on tegelikult Ilmutuse raamat. Nagu teate, see oli kinni pandud 7
pitseriga. Tol ajal ei olnud trükitud raamatuid, vaid olid pikad paberi-või pärgamendilehed,
mis olid rulli keeratud. Iga raamat oli algselt üks rullraamat. See peatükk algab ingli valju
hüüdega, väga tugeva ingli. Ta ütleb:“ Kes on väärt avama seda raamatut ja lahti tegema selle
7 pitserit?“ Ning mitte ükski taevas ei leitud väärt olevat. Teen seda, mida Johanneski tegi:
nutan... Kedagi ei leitud väärt olevat avama rullraamatut. Usun, et see rullraamat on Jumala
ajastulõpu plaan. Üks vanemaist ütles Johannesele:“ Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust,
tema on võitnud.“ Tahan välja tuua, et kui Jeesus sai juudiks, siis see ei juhtunud ainult 33
aastaks. Siin Ta on igavikus, Ta on ikka veel Juuda lõvi. Juuda on sõna, kust tuleb sõna
„juut“. See tuleneb otse „Juudast“. Mõtlen tihti, et taevas saab olema piinlik koht
antisemitistide jaoks. Kui mõelda uue Jeruusalemma peale, sel on 12 aluskivi ja 12 väravat, ja
iga nimi oli juudi nimi. Mis veel- nimi, mis on üle iga nime, on „Jeshua“. Nii et kui oled juudi
rahva vastu, kuidas sa tunneksid end koduselt uues Jeruusalemmas? Seega, Johannesele
öeldakse, et lõvi Juuda suguharust on võitnud. Ta vaatas ringi ja usun, et lootis näha väga
tugevat, metsikut, sõjakat lõvi. Aga mida ta nägi? Talle, mis nägi välja tapetud. Ma ei saa üle
sellest ilmutusest. Jumala tugevus ei ole füüsilises tugevuses, inimlikus tugevuses, see on
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murtud vaimus. See on alandlik elu. Kui soovite Jumala väge, siis ärge ronige ülespoole, vaid
kummarduge allapoole. Suur evangelist Moody ütles kunagi:“ Kui olin noor kristlane,
arvasin, et Jumal hoidis oma ande riiulitel ja et parimad annid olid ülemistel riiulitel ja et
pidin ülespoole sirutama. Hiljem mõistsin, et parimad annid olid alumistel riiulitel ning pidin
allapoole kummarduma.“ Soovin lugeda teile 1 Kr 1:25. Paulus ütleb:“ Jumala narrus on
inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam.“ Asjad, mis tunduvad rumalad
tavamõtlemisele ja asjad, mis tunduvad nõrgad, on asjad, millesse Jumal panustab oma tarkust
ja jõudu. Paulus rääkis kahtlemata ristist, kui ta rääkis Jumala narrusest ja nõrkusest. Mis on
nõrgem kui ristilöödud inimene? Mis oleks rumalam, kui lasta oma poeg risti lüüa pilkava
rahva silme ees. Ma ei tea, kas oled seda kunagi märganud, kuid Jumal ei ole seda muljet
kunagi hiljem parandanud. Jeesus ei ilmunud kunagi hiljem elavana, va. Jumala valitud
tunnistajatele. Mis puudutab maailma, siis viimasena nägid nad Tema surnukeha ristil. Jumal
ei teinud midagi, et seda muljet muuta. Jumala nõrkus on inimestest tugevam, Jumala rumalus
on inimestest targem. 2 Tm 2- leian, et see on tohutult oluline õppetund kaasaaegsele
kogudusele ja eriti juhtidele. 2 Tm 2:11-12:“ Ustav on see sõna: kui me oleme surnud koos
temaga, siis ka elame koos temaga, kui me jääme püsima vaevas, siis valitseme koos
kuningatena.“ Mida kõrgemale tahad minna, seda madalamalt pead alustama. Jeesus ütles, et
igaüks, kes ennast ise ülendab, alandatakse; ja igaüks, kes ennast alandab, ülendatakse. Fl 2
pärast seda, kui räägitakse Jeesuse mitte lihtsalt surmast, vaid ristisurmast, kasutab Paulus
sõna „seepärast“. „Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle
nime, mis on üle iga nime.“ Kas sa näed sõna „sellepärast“? Miks Jeesus ülendati? Mitte
sellepärast, et Ta oli lemmikpoeg, vaid sellepärast, et Ta vastas tingimustele. Tahan teile
kõigile öelda, Jumala lapsed, et kui tahate saada ülendatud, siis tulge alla. Mida madalamale
sa tuled, seda kõrgemale Jumal sind tõstab. Näen tänapäeval kirikus nii tugevat
eneseülendamist, nii palju isiklikku ambitsiooni. Arvan juba 2-3 aastat, et koguduse tõeline
probleem tänapäeval on teenimises ja selle isiklikes ambitsioonides. Mõtlesin, et kuna ma ei
ole leidnud kirjakohta selle jaoks, siis ei maini seda. Siis Jumal näitas mulle, et see oli Saatana
enda, Lutsiferi probleem. Ta tahtis olla võrdne Jumalaga, ta ülendas ennast ise ning visati
seega alla. Kallid vennad ja õed, kõiki, kes tahavad ennast ise ülendada, alandatakse lõpuks.
Nüüd jõuame ülistuse pildi juurde, Ilm 5:8:“ Kui ta oli võtnud raamatu, siis need olevused ja
need 24 vanemat heitsid maha Talle ette, igaühel oli käes kannel ja kuldkausid täis
suitsutusrohte- need on pühade palved.“ Pidage meeles, pühad, kui palvetate, siis teie palved
lähevad üles Jumala ette kui suitsutusrohi. „Ning nad laulsid uut laulu:“ Sina oled väärt võtma
raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma
verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest ning oled nad
teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena
üle maailma.“ Ülistus algas täpselt keskel, nendega, kes olid kohe trooni ümber. Siis ta ütleb:“
Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber, ning nende
arv oli kümme tuhat korda kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.“ Kümme tuhat korda kümme
tuhat peaks olema 100 miljonit ja tuhat korda tuhat on miljon. Seega, ma ei tea, kas suudad
isegi ette kujutada oma peas, kuidas oleks vaadata üle miljonite inglite. Ülistamine voolas
välja troonist inglite juurde. „Nad hüüdsid valju häälega:“ Tall, kes on tapetud, on väärt võtma
väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!“ Ja nüüd veel viimane osa Ilm
5:13:“ Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis on nendes,
kuulsin ma hüüdvat:“ Sellele, kes istub troonil, ja Tallele- õnnistus ja au ja kirkus ja võimus
olgu igavesest ajast igavesti!“ Ülistus voolab välja trooni juurest inglitele, kogu loodule
universumis. Ja nad olid kõik üheskoos ülistamas Jumalat. Ma lihtsalt küsin, paljud teist
teavad seda laulu, see algab:“Talle, kes istub troonil ja Tallele...“? Ei suuda seda kunagi
nutmata kuulata. Kui korra alustad, siis on võimatu lõpetada. Siin on see troon. Meid viidi
Jeesuse kui Kohtumõistja pildi juurde, kõigepealt Tema hool koguduste pärast, enne kõike
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muud. Nägime Jumala trooniruumi ja ülistust. Kui lähed tulevikule vastu seda mõistmata, siis
ma ei usu, et suudad taluda, mis sind ees ootab. Arvan, et on meie kohus näha asju sellise
nurga alt. Nüüd jõuame 6. peatükini ja annan teile sellest „Prince’i“ versiooni. Te ei pea seda
uskuma, kuid usun, et Jumal on teinud selle minu jaoks elavaks. Kõigepealt, seal on neli
ratsanikku. Loeme kõigi nende kohta. Ilm 6:1,2:“ ...kui Tall avas esimese seitsmest pitserist ja
ma kuulsin üht neljast olevusest otsekui kõuehäälega hüüdvat:“Tule!“ Tahan välja tuua, et
igaüks neist ratsanikest saadeti taevast. Nad ei ole selle tulemus, mis juhtus maa peal. Jumal
alustas selle. Pead seda teadma. Salm 2:“ Ma nägin: ennäe, valge hobune, ning selle seljas
istujal oli käes amb ning talle anti pärg..“ See pärg oli nagu võidupärg võistlustel nagu
tänapäeval olümpiamängude kuldmedal. „..ja ta läks välja võitjana võitmiseks.“ Palju sõltub
sellest, kuidas sa näed seda valget hobust. Isiklikult minu jaoks on see nii elavaks saanud, et
see valge hobune on Jeesus Kristus ratsutamas evangeeliumina läbi kogu maa. Annan teile
kirjakoha Ps 45, mis läheb sellega kokku. Ps 45, esimesed salmid. Sellist psalmi kutsutakse
messiaanlikuks psalmiks. Teisisõnu, see on ilmutus Messiast. Loeme esimesed 5 salmi. Minu
jaoks on see kirjeldus sellest, kes ratsutas valgel hobusel. Ta läks välja võitjana võitmiseks, ta
oli võitmatu. Maa peal ei olnud ühtegi väge, mis oleks võinud teda peatada. Psalm 45:2:“
Häid sõnu voolab mu südamest, kuninga auks on mu laul. Mu keel on nagu usina kirjutaja
sulg.“ Siis rääkides kuningaga:“Sa oled kõige kaunim inimlastest, arm on valatud su huultele,
seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.“ Pane tähele sõna „seepärast“. Oli põhjus, miks
Jumal Jeesust õnnistas- kuna arm oli ta huultel. Kui tahad olla õnnistatud, siis vaata, et ka sinu
huultel oleks arm. „Pane mõõk vööle, sa kangelane, oma au ja oma hiilgus! Oma hiilguses
tungi edasi! Astu sõjavankrisse tõe ja õiguse ning alandlikkuse eest.“ See ei ole tavaline
inimesest vallutaja, kuna nad ei ole märgitud tõe, õiguse ja alandlikkusega. See on jumalik
vallutaja. „Küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid! Su nooled on teravad: rahvad
langevad su alla, nooled tungivad kuninga vaenlaste südamesse.“ Usun, et need on Püha
Vaimu tõetunnetuse nooled, mis võivad läbistada inimsüdame ja panna neid langema Tema
ette. Nüüd tagasi Ilmutuse 6 juurde, jõuame teise hobuseni. Salm 3:“ Kui ta avas teise pitseri,
kuulsin ma teist olevust hüüdvat:“Tule!“ Pane tähele, et ka see hobune saadeti taevast. See on
väga tähtis, et seda mõistad, muidu tekib sul vale arusaam sellest, mis maa peal toimub. „Ja
tuli välja teine, tulipunane hobune, ning selle seljas istujale anti voli võtta ära rahu ilmamaa
pealt, et inimesed üksteist tapaksid ning talle anti suur mõõk.“ Minu meelest on tegemist
etnilise konfliktiga. Miski lasti maa peale, mis paneb ühest rahvusest inimesi teisi ründama ja
hävitama. Seda võib näha tänapäeval pea kogu maailmas: Lõuna-Aafrikas, Põhja-Aafrikas,
Iisraelis, Jugoslaavias, endises NL-s. Ennustan, et maa peale ei jää lõpuks ühtki maad, mis
sellest kõrvale jääks. Palun, et mõtleksite, mis juhtuks, kui see punane hobune hakkaks
ratsutama läbi USA, kus on nii palju erinevaid rahvusi. Oleme seda näinud mingil määral
mustade ja valgete vahel, kuid usun, et tulemas on veelgi. Tahan veelgi rõhutada, see hobune
saadeti taevast, see on osa kohtumõistmisest. Pidage meeles, Ilmutuse raamat on osaliselt
ilmutus Jeesuse kohtumõistmisest. Kolmas hobune, Ilm 6:5-6:“ Kui ta avas kolmanda pitseri,
kuulsin ma kolmandat olevust hüüdvat:“Tule!“ Ja ma nägin, ennäe: must hobune ja selle
seljas istujal olid käes kaalud ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat:“
Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest! Ja õlile ja veinile ära tee
kahju!“ Must hobune on minu jaoks väga ilmne pilt puudujäägist. Teenar oli töömehe
päevapalk. Seega sel ajal saab töömees just nii palju raha, et ennast ära toita. Ja siis ütleb:“
Õlile ja veinile ära tee kahju!“ Isiklikult arvan nii: õli ja veini hoiti rikaste jaoks. Ning kogu
puuduse keskel oli neid, kes elasid luksuslikult. Põhimõtteliselt on maailmas praegu selline
olukord. Vaesed jäävad vaesemaks, rikkad saavad rikkamaks. Ja kui mõned imelised erandid
välja arvata, siis rikkad ei hooli vaestest, nad hoolivad iseendast. Nad on enesearmastuse
küüsis. Jõuame neljanda hobuseni:“ Kui ta avas neljanda pitseri, kuulsin ma neljanda olevuse
häält hüüdvat:“Tule!“ Ja ma nägin, ennäe: tuhkur hobune ja selle seljas istuja nimi oli Surm ja
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temaga tuli kaasa Surmavald ning neile anti meelevald veerandi üle ilmamaast- tappa mõõga
ja nälja ja surmaga ning ilmamaa loomade läbi.“ See on ilmne pilt näljast ja laialdasest
surmast. Siin ütleb, st see puudutab neljandikku maast. Seal oli kaks hobust. Esimese
ratsaniku nimi oli Surm, teise Surmavald. Surm nõuab endale inimeste ihud, Surmavald aga
hinged. Pange tähele, neile antakse meelevald. Kust see meelevald tuli? Jumala käest, trooni
juurest. Kui mõtlen nende nelja hobuse peale, siis üks veendumus saab aina tugevamaks mu
sees. See on sõnum Jumala rahvale. Sõnum on järgmine: valge hobune peab jääma teistest
kolmest ettepoole. Peame jõudma kohale evangeeliumi halastusega enne, kui see kohutav
kohtumõistmine langeb inimeste peale. Usun, et meid Ruth’iga motiveerib üks kirg näha
valget hobust sinna õigel ajal jõudmas. Meil on eesõigus olnud ka seda näha mõnel juhul.
Olime Jugoslaavias enne, kui rahutused algasid. Jõudsime mitmete inimesteni ja mu
tähtsamad raamatud on tõlgitud serbia-horvaadi keelde ja on seal praegu saadaval. Mul on hea
meel, et me ei jäänud hiljaks. Eelmise aasta mais olime Moskvas, korraldasime konverentsi
tuhandele kogudusejuhile, kõigiga olime varem kokku puutunud mu raadiosaadete või
tõlgitud raamatute kaudu. Lõpus ütles üks kogenud juht, kes töötab Venemaal, et ta on
korraldanud palju konverentse, kuid see on parim, mida ta on korraldanud. Ta usub, et see
toimus väga oluliselt hetkel, sest reisimise hind tõuseb ja inimestel ei ole võimalik tulla nii
kaugele. Mõned neist olid sõitnud 6 päeva rongiga, et jõuda konverentsile. Pean ütlema, et ei
ole kuskil näinud suuremat entusiasmi, kui neis noortes vene inimestes. Ruth’il ja minul on
lindi peal venekeelset ülistust. Me ei mõista vene keelt, kuid alati, kui vajame julgustust,
kuulame seda salvestust. Venemaal osatakse Jumalat ülistada. Piibel õhutab Jumalat ülistama
kogu hinge, vaimu, mõistuse ja kehaga- kogu jõuga. Venelased tegid seda. Neid ei pidanud
õhutama ülistama ning neid oli raske saada lõpetama. Õppisin kunagi vene keelt. Olin
unustanud ühe lause:“Jesus Gospod!“ Kas tead, mida see tähendab? Jeesus on Issand. Nad
muudkui kordasid seda fraasi, 50 korda. Ka siin koguduses, kus täna oleme, on innustumist,
kuid olete venelastest kõvasti maas. Mitmed teised kogudused on veelgi enam maas. On
imeline kohtuda inimestega, kes on näljased ning janused ning kes pole kunagi Jeesusest
midagi kuulnud. Meiega koos oli rohkem kui 25-liikmeline palvemeeskond. Enne teenistusi
läksid nad Punase Väljaku keskele ja pidasid seal palvekoosolekut. Moskvas pole palju vaja,
et rahvas koguneks. „Mida te teete?“ Üks hollandlasest vend hakkas tõlgi abil kuulutama
evangeeliumi. Jutluse lõpus jooksis üks noormees tema juurde, kallistas teda ning ütles:“Ma
olen moslem ega pole kunagi varem kuulnud sellest, et Jumal armastab mind!“ Vennad ja
õed, te jääte paljust ilma kui te pole kaasas, et kuulutada neile, kelleni pole veel jõutud. Võite
istuda mugavas kirikus ning nautida oma olemist, kuid tõelised aarded on need, kellede
südamed on nende poole, kes pole kunagi evangeeliumi kuulnud. Meie sooviks on ratsutada
koos valge hobusega, enne kui teised ratsud jõuavad kohale. Punane hobune on juba kaugele
kapanud, samuti piirkonniti must ja tuhkurhobune. Inimesed surevad nälga Somaalias ja
mitmetes muudes paikades. Vennad ja õed, mida te teete selle olukorra leevendamiseks?
Mäletate, mis Jeesus ütles oma kogudusele? „Ma tean su tegusid- ma tean, mida sa teed.“ On
imeline ülistada Issandat, armastan seda, kuid see on alles algus. Mida te siis teete, kui väljute
kirikust? Mis on teie elude eesmärk? Kas see on teenida Jeesust? Olla Tema kasutuses
ükskõik mis hinnaga? Ükskõik millal, ükskõik kus? Olen elanud piisavalt kaua ning näinud
kogudusi piisavalt kaua, et näha, et tulemusi ei saavuta mitte andekad, vaid need, kes
pühenduvad. Keegi on öelnud, et Jumal tahab vaid ühte omadust- valmisolekut. Kas sina oled
kasutatav? Võtan veel ühe peatüki, kus räägitakse lõpuajast. Jesaja 24. See pole ainus peatükk
Piiblis, kus sellest räägitakse, võiksin tuua teile veel 50 kirjakohta, kuid see peatükk on
hämmastav:“ Vaata, Issand laastab maa ja rüüstab selle, paiskab segi selle pinna ja pillutab
elanikud. Ja nagu rahvaga, nõnda sünnib preestriga, nagu sulasega, nõnda ta isandaga, nagu
teenijaga, nõnda ta emandaga, nagu ostjaga, nõnda müüjaga, nagu laenuandjaga, nõnda
laenajaga, nagu võlausaldajaga, nõnda võlgnikuga.“ Rikkus ega ühiskondlik positsioon ei
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päästa siin kedagi. See sünnib kogu maailmale. „Maa laastatakse täiesti ja riisutakse sootuks,
sest Issand on öelnud selle sõna. Maa leinab, laostub, ilmamaa närbub, laostub, maa rahva
ülikud rammestuvad. Maa on rüvetunud oma elanike all, sest need on üle astunud Seadusest,
muutnud seadlusi, murdnud igavese lepingu.“ Sellepärast on Jumal vihane. „Seepärast neelab
needus maa ja selle elanikud peavad kandma oma süüd; seepärast kahaneb maa elanike hulk
ja vähe inimesi jääb järele.“ Salm 17:“Pelg, püügiauk ja püüdepael on su ees, maa elanik. Kes
siis põgeneb peletushüüu eest, langeb püügiauku; aga kes tuleb püügiaugust välja, selle püüab
püüdepael. Sest kõrguse luugid avanevad ja maa alused vappuvad.“ Vaadake, mis on tulemas,
sest see on vaid eelmäng Jumala kuningriigi maapealsele rajamisele. Salmid 21-23:“Sel
päeval nuhtleb Issand kõrguse väehulki kõrgel ja maa kuningaid maa peal.“ Jumal sekkub
maailma valitsejate tegevusse ning kosmoses olevatesse vaimsetesse jõududesse. „Need
kogutakse kokku, kogutakse vangidena auku, suletakse vangitorni ja hulga aja pärast
nuheldakse neid. Siis on kuul häbi ja päike häbeneb,“ Kas teate, miks? Sest nende valgus on
niivõrd tuhm võrreldes Issanda auhiilgusega. „sest vägede Issand on kuningas Siioni mäel ja
Jeruusalemmas, ja tema vanemate ees paistab auhiilgus.“ See eelneb Jumala Kuningriigi
rajamisele maa peal. Kui tahad sinna Kuningriiki, pead taluma sünnitusvalusid. Ilma valuta ei
sünnita. Võiksime siinkohal lõpetada, kuid kuna siin on juudiusklikke, siis jätkan veel natuke.
Mul on teile häid uudiseid. Tavaliselt pole uudised head, kuid nüüd on. Hüppame Ilmutuse
raamatu 7. peatükki. Olin 5 aastat Ida-Aafrikas. Iga kord, kui näen mõnda aafriklast
koguduses, suunan jutluse talle. Olin aastaid Iisraelis. Iga kord, kui näen koguduses juuti,
suunan oma jutluse talle. See on olnud mulle õnnistuseks. Jätkame häid uudiseid juutidele.
Ilmutuse 7. Läbime selle kiiresti. Peale seda...kõik, mis on maa peal, hävineb täielikult,
maavärin möllab kõikjal.“Pärast seda ma nägin nelja inglit seismas ilmamaa neljal nurgal
kinni pidamas ilmamaa nelja tuult, et tuul ei puhuks ilmamaa peale ega mere peale ega ühegi
puu peale. Ja ma nägin teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt, temal oli elava Jumala pitsat
ning ta hüüdis suure häälega neile neljale inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja
merele:“Ärge tehke kahju ilmamaale enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste
otsaesisele!“ Enne kui tuleb lõplik ja hävitav kohus, teeb Jumal midagi. On hulk Tema
sulaseid, kelle otsaesisele pannakse Tema pitser. Arvake ära, mis? Nad on kõik juudid. „Ma
kuulsin pitseriga märgitute arvu: sada nelikümmend neli tuhat pitseriga märgitut kõigist
Iisraeli laste suguharudest.“ Sellele järgneb Iisraeli suguharude loetelu, kelledest puudub kes?
Daan. Kui küsite minu käest, miks, siis ma ütlen, et ma ei tea. Ma ei häbene oma teadmatust.
Kuid kõik suguharud on kaasas. 12 000 igast suguharust, kokku 144 000. Kirjeldus
jätkub:“Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist
paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees,
valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega:“ Pääste on meie Jumalal, kes
istub Troonil, ja Tallel!“ Ning tema ütles mulle:“ Need on need, kes tulevad suurest
viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres.“ Minu meelest need
kaks kirjakohta räägivad põhjusest ja tagajärjest. Need 144 000 usklikku juuti koguvad
rahvahulga kõigist maadest, rahvastest ja keeltest, kõikidest keeltest. Jeesus ütles, et esimesed
saavad viimasteks ning viimased esimesteks. Juudid olid esimesed, kuid neist said viimased,
kuid nüüd on viimased hoopis esimesed. Nad viivad evangeeliumi kuulutuse lõpule. Mõelge,
144 000 Püha Vaimuga täidetud tegutsevat juuti. Me ei oska isegi mitte arvata, mis siis võik
juhtuda. Kui paljud tunnevad sõna „chutzpah“? See iseloomustab juutide iseloomu. See võib
tähendada head või halba, kuid kergesti nad ei hämmastu, nad ei vaiki, keegi ei saa nende
suud sulgeda. Lähen nüüd oma teema viimasesse peatükki. Ilmutuse 14. peatükis räägitakse
viimast korda neist 144 000-st. kas teate, mida ma usun? Usun, et neid on täpselt 144 000,
mitte 143 999 ega 144 001. Jumal on oma tegude, suuruste ja numbrite suhtes väga täpne. Nii
et see number on täpselt 144 000. Vaatame, kuidas kõik lõpeb, Ilmutuse 14:“ Ma nägin,
ennäe: Tall seisis Siioni mäel ning koos temaga sada nelikümmend neli tuhat, kelle otsaesisele
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oli kirjutatud tema nimi ja tema Isa nimi.“ Küsimus on pitserist. 7. peatükis ei tulnud välja,
mis see pitser oli. See on Jeesuse ja Isa nimi. Kui loete vahepealsed peatükid, näete, et ka
Antikristus paneb kõigi oma sulaste otsaette märgi. Lõpuks oli igal inimesel üks neist
märkidest otsa ees, kas siis Antikristuse või Jumala pitser. „Ja ma kuulsin häält taevast otsekui
suurte vete kohisemist ning nagu suure kõue mürisemist, ning hääl, mida ma kuulsin, oli
otsekui kandlemängijate hääl, kes mängivad oma kandleid. Nad laulsid uut laulu trooni ees
ning nende nelja olevuse ja vanemate ees, ning keegi muu ei suutnud õppida seda laulu kui
vaid need sada nelikümmend neli tuhat, kes on ära ostetud ilmamaalt.“ Neil on ka oma laul!
„Need on need, kes ei ole endid rüvetanud naistega, nad on puhtad nagu neitsid.“ Siin
räägitakse meestest. „Need on need, kes järgnevad Talle, kuhu ta iganes läheb.“ Milline
tunnistus! Nad saavad järgneda Tallele, kuhu iganes Ta läheb. „Need on inimeste seast
ostetud esmaanniks Jumalale ja Tallele,“ Minu arusaamise järgi peavad nad olema noored
juudi mehed, kõige rohkem 16-18-aastased, kes pole elanud seksuaalses amoraalsuses või
lodevuses. Jumal on eraldanud nad eriliseks ülesandeks. Kas olete pannud tähele, et
evangeeliumi kuulutamise töös on üha rohkem noori kaasas? Noortemisjoni organisatsioon
King’s Kids töötab väga efektiivselt. Noortel pole selliseid sisemisi tõkkeid nagu meil
vanematel. Nad lähevad ja ütlevad asja välja nii nagu see on. Just seda Jumal tahab. Kuulake
seda vägevat tunnistust:“ ning nende suust ei ole leitud valet, nad on laitmatud.“ Milline
kirjeldus! Kogu selle vahutamise ja segaduse, kannatuse ja nülgimise keskel on Jumalal ka
positiivne pool. Võid näha asju eitavalt või jaatavalt. Kuid uskuge mind, vennad ja õed, kui te
ei näe Jeesust patu, surma ja haua võitjana, Kohtumõistjana, ainukesena, kes on võimeline
kirjarulli avama Juuda Lõvina, kui te ei näe Jumala troonisaali, selle väge ja täielikku
kontrolli, siis saate olema hirmunud, muserdunud ning masendunud, kui kohtate tulevasi
aegu. Tahan jätta teile pildi Jeesusest seitsme kuldse lambi keskel. Te teate ka seda, mille muu
keskel Ta oli. Jumala trooni. Kas pole mitte hea uudis, et Tema, kes on koguduse keskel, on
ka Kristuse aujärje keskel. Ta kaitseb enda omi. Ta ei jäta ega hülga meid kunagi. Ta on
100% ustav. Kui Ta ratsutab valge hobusega taevast- ma ei jõudnud rääkida valge hobuse
taasilmumisest Ilmutuse 19. peatükis- Tema nimi on Ustav ja Tõeline. Tema peale võib loota
ning Teda võib uskuda. Mulle tundub, et Jumal tahab öelda veel midagi ootamatut. Mõtlesin
Peetruse kõne üle juutidele nelipühi päeval. Loen selle kohta salmi Ap 2:40:“ Veel paljude
muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses:“ Laske end päästa sellest sõgedast
sugupõlvest!“ Kallid sõbrad, me elame sõgeda, nurjatu, moraalitu, ebaausa ning
ebausaldusväärse sugupõlve keskel. Te peate sellest pääsema, tulema selle keskelt välja. Te
peate muutuma, saama teistsuguseks. Pakun teile võimalust. Juba praegu on mõned tulnud siia
ette. Tänu Jumalale nende eest. Kui siin on keegi, kes pole pööranud oma selga sellele
jumalatule maailmale ja sugupõlvele, ega ole end andnud Jeesusele, pakun teile viimast
võimalust selle tegemiseks. Kui tahate seda teha, seiske oma kohtadel. See ei kesta kaua.
Igaühele, kelle suhe Jumalaga pole korras, võib see olla viimaseks võimaluseks põgeneda
Jumala viha eest. Kristuse kohtumõistmine kohtab Tema vastu mässavat rahvast. Tõuse ja
ülista Jumalat!
Mida Jumal ootab?
Selle küsimusega püüan vastata küsimusele, mis on minu meeltes mõlkunud mitmeid aastaid.
Annan teile vastuse, mida usun, et on mulle antud. Ma ei ole kindel, kas see on täielik vastus.
Usun, et see küsimus on teil paljudel tekkinud. Küsimus on järgmine: Miks on Jumal sallinud
kõik need sajandid kogu seda kurja, pahesid, kannatusi, pühaduse teotust, ebamoraalsust,
kõiki kirjeldamatult kohutavaid asju, mis on toimunud inimajaloo jooksul ning mille arv
kasvab tänapäeval. Miks ei ole Jumal sekkunud? Ta võik öelda ühe sõna ja see kõik variseks
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kokku. Miks Ta ei ole seda teinud? Mida Ta ootab? Vastus, mis mulle anti, on kirjakohas,
mida Ruth’iga lugesime, Tiitusele 2:11-14. Ta ootab endale valitud rahvast. Kõik, mis Ta
ajalood teeb, on suunatud oma erilise rahva saamisele, kes on innukas headele tegudele.
Rahvas, kes kuulub jäägitult Talle- püha, eraldatud, pühitsetud Talle, kes teenib ja austab
Teda. 2 Kr 6 kuuleme veel sellest rahvast. Jumal ei otsi ainult rahvast, vaid ka elupaika,
templit. Sõna „tempel“ tähendab kreekakeelses UT-s elupaika, kohta, kus Jumal võib elada. 2
Kr 6:16 ütleb Paulus usklikele:“Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on
öelnud:“Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas.“
Me ei peaks olema ainult Jumala rahvas, vaid ka Jumala tempel. Jumal on Pühakirjas
näidanud enda jaoks kolm sobivat elupaika. Esiteks Moosese telk, mis ei olnud väliselt väga
muljetavaldav hoone. See oli väljast kaetud kitsekarvadega, see oli väike telk. Selle sees olid
imelised, kallihinnalised meistriteosed, vääriskivid jne, kuid väljast vaadatuna ei avaldanud
see väga muljet. See jätkus kuni Iisrael jõudis Kaananimaale ja veel pikka aega edasigi. Siis
kuningas Saalomoni ajal määras Jumal templi, Saalomoni templi, mis on arvatavasti kõige
kallim ja uhkem hoone, mille inimene on kunagi ehitanud. Ma ei usu, et tänapäeval oleks
selliseid ressursse või meisterlikkust, kes võiks taastada selle hoone. See läks maksma
tänapäeva väärtuses miljardeid dollareid. See oli seest laest katuseni kullaga kaetud ja selle
valmistamine vajas tohutut meisterlikkust. Ma ei usu, et tänapäeval on maailmas selliseid
meistreid, kes võiksid selle taas luua. See oli auline hoone, suursugune. Kuid ometi püsis see
vaid mõnisada aastat ja lõpuks hävitati see täielikult ning jäeti varemetesse Nebukadnetsari
poolt. Seejärel ehitati veel üks tempel Esra ajal pärast juutide pöördumist tagasi pagendusest,
kuid see ei saavutanud kunagi Saalomoni templi vägevust. Vahetult enne Jeesuse tulekut,
väga õel kuningas Heroodes kaunistas ja laiendas seda palju. Kuid see oli kurja inimese töö ja
vähem kui ühe põlvkonna jooksul alates laienduste algusest, hävitati kogu ehitis Rooma
sõjaväe poolt. Mitte ükski kivi ei jäänud kivi peale, nagu Jeesus oli kuulutanud. Mis saab siis
veel olla hooneks Jumalale? Mis on kõige kallim asi, millest Jumal võib teha endale hoone?
Mu vastus on inimesed. Usun, et inimesed on kõige kallihinnalisem asi maa peal. Jeesus ütles
Mk 8:36:“Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju
oma hingele?“ Mina mõistan seda nii, et üks inimhing on väärt rohkem kui kogu maailm. See
hoone, millest Paulus ja Peetrus räägivad, mis on mainitud prohveteeringus, kus peaksime
olema hoone elavatest kividest, inimestest. Usun, et see on kõige kallim hoone, mis ajaloos
kunagi ehitatud. Eelkõige kallis hinna pärast, mis maksti. Hinnaks oli kallis Jeesuse veri. Ta
lunastas meid oma kalli verega. Teiseks, materjali pärast. See on ehitatud inimestest. Leian, et
inimkond üldiselt, enamus meist ei oska hinnata inimese tõelist väärtust. Käitume enda ja
üksteise suhtes nii, nagu ei oleks me palju väärt. Usun, et see on osaliselt eksliku õpetuse
tõttu, mis on tulnud sisse teaduste või muude allikate kaudu. Tegelikult usun, et see on
Saatana eesmärk vähendada inimelu väärtust, teha see odavaks ja väärtusetuks. Ja kahjuks
paljud meist, paljud teist on mingil määral lasknud end Saatanal end petta. Tänapäeval on
kõige suurem väärtus maa peal inimelu. Tahan võtta natuke aega vaadata tagasi inimese
loomisele. Usun, et inimene on unikaalne looming. Ta loodi erinevalt kõigist teistest
olenditest. Teised loodi Jumala Sõna läbi. Jumal ütles Sõna ja nad said olema. Seda räägitakse
taevaste vägede, taevaste ihude ja palju muu kohta. Kuid mis puudutab inimese loomist, kelle
nimi oli Aadam- pead meeles pidama, et kui Piibel räägib inimeste poegadest, siis ta räägib
Aadama poegadest. Ta nimel on kaks tähendust. „Maa“ heebrea keeles on „adama“, kuna ta
on maast võetud ja sõna „dam“ tähendab „verd“, seega ta loodi maast, aga tema soontes
voolas veri. Piibli juures hämmastab mind see, et seal öeldakse nii palju nii vähese tekstiga.
Kogu inimese loomist kirjeldatakse ühe salmiga, 1 Ms 2:7:“Ja Issand Jumal valmistas
inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks
hingeks.“ Ma ei tea, kas oled seda püüdnud ette kujutada, aga mulle on see väga elavaks
saanud. On öeldud, et Jumala Isa lõi kõik Poja, Jeesuse Kristuse läbi. Seega Jumala Poeg,
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igavene Poeg, kolmainsuse teine isik pidi maha kummarduma, võtma savi ja vormima ja
kujundama sellest inimkeha, mehe keha. Usun, et see oli kõige täiuslikum kunstiteos, mida
maa oli kunagi näinud. Ilusam kui ükski teos, mida Michelangelo või teised suured
kunstnikud või skulptorid on kunagi teinud. See oli täiuslik teos, Jumala kätega vormitud.
Kuid see oli ainult savi. Näete, iga kord kui Jumal tegeleb inimesega, Ta kummardub alla.
Looja kummardus ja pani oma huuled vastu savihuuli, oma sõõrmed vastu savisõõrmeid ja
seal öeldakse, et „Ta puhus tema ninasse eluhinguse.“ Heebrea keeles viitab sõnade kõla
mõnes mõttes nende tähendusele. Heebreakeelne sõna „ta puhus“ on „viyepach“, väga jõuline
sõna. Foneetikas on p-täht klusiil, täht, mis viitab plahvatusele. Kui ütled „p“, tekitab see
plahvatuse. Järgmine peamine täht on „hett“, mida inglased ei oska öelda. Šotlased oskavad,
iirlased ka, inglased mitte. „Hett“- see on sisemine, pikendatud häälik. Seega „vijepach“. See
sõna viitab tohutule eluvaimu sissehingamisele Jumalalt. Mõtle sellele, mis see tegi. See lõi
elava inimese koos oma imeliste organite ja funktsioonidega: silmad, huuled, süda, vereringe,
närvisüsteem, igasugused asjad, mida ma isegi ei mõista. Lihtsalt mõtle, kuidas kõik tekkis,
Jumala hinguse läbi. See savivorm muutus, ma ütleks Jumala loomingu kõrgpunktiks- see,
millele Ta andis kõige rohkem tähelepanu, rohkem kui inglitele või tähtedele või mägedele.
Inimene sai elavaks hingeks. Jumal hingas natuke iseennast inimkonda. Ja siiani on Jumal
otsinud seda inimeses, mida Ta sinna hingas, kuna Saatana kavaluse ja inimese vastuhaku
pärast lõigati sissehingatud inimhing Jumalast ära. Jeesus ütleb Lk 19:10:“Sest Inimese Poeg
on tulnud otsima ja päästma kadunut.“ Jumal saatis Jeesuse taastama seda, mis Ta oli
inimkonda hinganud ja mille Saatan oli varastanud. Jk 4:5. Seda salmi on tõlgitud mitmel
moel erinevates tõlgetes. Juhtumisi olen õppinud kreeka keelt 10-aastasest saati, see ei tee
minust veel eksperti, kuid see annab mulle õiguse oma arvamusele. Usun, et üks tõlge, New
American Standard, annab täpse ja arusaadava tõlke sellele:“Kadedusega ta (Jumal) ihaldab
Vaimu, kelle ta on meisse elama pannud.“ Nii et Jumal kadedusega igatseb seda Vaimu, kelle
Ta loomisel inimesesse hingas. Ta saatis Jeesuse otsima ja päästma, mis oli kadunud. Arvan,
et inimkonna peamine probleem, kõigi probleemide juur on see, et me ei väärtusta iseennast.
Me ei mõista, et oleme kõige kallihinnalisem asi, mis Jumal on loonud. See on kurb. Ja
Jumala vaenlane Saatan tunneb erilist rõõmu Jumala sarnasuse moonutamisest inimeses. Talle
meeldib väga inimest kõige madalamale kiskuda ja panna teda käituma madalamalt kui loomi
kuna Saatanal on täitumatu viha Jumala vastu. Ta ei saa puudutada Jumalat, kuid ta võib
puutuda Jumala loomust inimeses. Mäletan, aastaid tagasi, mu tütar oli kihlatud ühe mehega
ja tal oli mehe pilt alati kaasas. Siis mu tütar sai kirja mehelt, kus too katkestas kihluse. Ma ei
väida, et see oli vaimulik reaktsioon, kuid ta rebis mehe pildi katki. Arvan, et Saatan üritab
teha midagi sarnast, pilti katki rebida. Hävitada Jumala sarnasus inimeses. Usun, et paljud
meist, võib-olla mingil määral me kõik, oleme nagu inimene, kes hoiab käes imekaunist
teemantit ja kes vahetab selle suitsupaki või kinopileti vastu välja. Nii oleme kõik teinud.
Oleme müünud end asjade vastu, mis on lõpmatult palju vähem väärt, kui see, mis Jumal on
meisse pannud. Kuid Jeesus tuli otsima ja päästma, mis oli kadunud, saama tagasi vara, mis
oli Jumalalt varastatud. Need oleme meie. Me oleme Jumala vara, kuid Saatan varastas meid
ära, ta pettis meid. Ta pani meid põlgama teemantit ja vahetama selle millegi nii odava ja
väärtusetu vastu, et meid häbistada ja panna hämmastuma oma tegude üle, meie kõigi. Ma ei
räägi ainult alkohoolikutest ja narkomaanidest, vaid kogu inimkonnast. Me kõik oleme teinud
end mingil hetkel väga odavaks. Oleme lasknud lahti kõige kallimast asjast millegi suhteliselt
väärtusetu pärast. Niisiis, Jeesus tuli endale rahvast leidma, otsima ja päästma, mis oli
kadunud, et tuua see tagasi enda juurde ja teha rahvas, kes oleks täielikult Tema oma. Mulle
väga meeldib see fraas, mida Ruth’iga lugesime, Tt 2:14:“..ta lunastas meid kõigest
ülekohtust, et puhastada meid endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele.“ Peatu hetkeks
ja mõtle, mis see tähendab, et Jumal tahab, et oleksid osa Tema oma erilisest rahvast. Need,
kelle Jumal on lunastanud, on kõige erilisemad inimesed maa peal. Meie pärast sallib Jumal
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jätkuvalt kogu seda kurjust, vaeva ja kannatusi, kuna Ta saab sellest kõigest endale omaenda
rahva. Kuid meie peame vastama. Jeesus on teinud oma osa, meie peame tegema oma osa, et
olla Tema eriline rahvas. Tahan rääkida kahest asjast, mida Jumal meilt ootab. Esimene on
puhtus. Puhtus, millel on igavikuline arusaam, mis vaatab mööda ajalisest igavikku.
Kristlaseid ei loodud elama ajas, meid loodi elama igavesti, hoides igavikku pidevalt oma
silme ees. Kuid ütleksin, et siin ja paljudes teistes lääneriikides on enamik kristlasi kaotanud
igaviku vaatenurga, nad mõtlevad ainult ajaliselt. Paulus ütles midagi, mis käib minu meelest
hetke põlvkonna kohta, 1Kr 15:19:“ Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis
oleme kõigist inimestest armetumad.“ Teisisõnu, kui väidame, et oleme kristlased, kuid ajame
taga ainult selle elu asju, siis oleme kõige õnnetumad, haletsusväärsemad kõigist inimestest.
Seetõttu kohtame nii palju õnnetuid kristlasi, kuna neil ei ole mingeid ootusi üle selle, mis nad
võivad saada selles elus- toit, riided, raha, edu, kodu, võib-olla isegi perekond. Kuid nende
silmad ei vaata kunagi üle aja piiri. Meid ei ole loodud selleks, meid on loodud inimesteks,
kelle südames on igavik. Mõned aastad tagasi jäin Hawaiil olles väga haigeks. Ma ei kartnud
surma, kuigi see oleks võinud lõppeda surmaga, aga tahtsin vastust. „Jumal, olen alati
uskunud jumalikku tervenemisse, olen seda alati jutlustanud. Olen näinud lugematul hulgal
inimesi terveks saamas. Milles asi? Miks ma ei ole terveks saanud?“ Mul oleks olnud nagu
intervjuu Jumalaga. Ma ei tea, kas nii saabki olema, kui seisame Kristuse kohtujärje ees, kuid
Piibel ütleb, et me kõik seisame Kristuse kohtujärje ees. Ta ei mõistnud mind kordagi hukka,
Ta oli mingil määral väga neutraalne. Ta viis mind mõtteis pilt pildi järel tagasi oma
teenistuja karjääris, täisevangeelse, karismaatilise teenistuja karjääris. Ta näitas mulle, kui
lihalik ma olin olnud. Jumala armu läbi ei ole ma kunagi olnud süüdi purjutamises,
ebamoraalsuses ega rahade väärkasutuses, mida inimesed alati eeldavad, kui jutlustajad patte
tunnistavad. Väga tihti on neil õigus ka. Kuid Issand näitas, kui lihalik olin olnud. Ta viis
mind mitme stseeni juurde, paljud neist restoranides. Ta näitas, et lihalikkuse põhiolemus on
elada igal hetkel justkui pole midagi peale selle elu. Sel hetkel, kui elad nii- sa ei tee nähtavalt
pattu, kuid sa oled lihalik, elad lihas, sa jääd ilma kogu tõelisest eesmärgist, mis Jumalal on
oma lunastatud rahva jaoks. Mäletate kirjakohta, mida lugesime, Tt 2:13:“Oodates õndsa
lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.“ Me
kõik peaksime jätkuvalt iga päev ootama seda õnnistatud lootuse täitumist. Kui lased selle
silmist, siis oled lihalik. Oled kaotanud silmist igaviku. Võid endiselt kasutada religioosset
sõnavara, käia kirikus ja palvetada, kuid oled kaotanud Issanda rõõmu. Märkasin midagi ringi
reisides, mis üllatas mind. Väga tihti kristlastel, kel oli kõige vähem siin elus, kes olid vaesed
ja tagakiusatud, oli kõige rohkem rõõmu- palju suurem rõõm kui neil, kel oli palju rohkem
siin elus. Mõistsin, et see oli nii, kuna nende tähelepanu oli igavikul, nad otsisid seda, mis oli
tulemas. Seega, kallis õde ja vend, kui sa ei ole õnnelik, oled kristlane, kuid sa ei ole rahul,
oled rahulolematu, võib-olla isegi vihane Jumala peale, et Ta ei ole teinud, mis oled tahtnud,
julgen arvata, et su peamine probleem on, et oled kaotanud silmist igaviku. Ootad asju ainult
siin elus. Muidugi usud, et lähed taevasse, kui sured, kuid ma ei pea seda silmas. Räägin
sellest, et sul on visioon igavikust. Kui loodame ainult selles elus Kristusele, siis Paulus ütles,
et oleme kõigist inimestest haletsusväärsemad. Ei ole kedagi õnnetumat, kui kristlane, kes on
kaotanud visiooni igavikust. Mainisin, et Jeesus nõuab meilt teatud kriteeriumite täitmist.
Esiteks puhtust. See on kahesuunaline ülesanne, nagu mainisin Tt 2:14:“Tema on loovutanud
iseenda meie eest, ...ja puhastada endale pärisrahvaks,“ Puhastusprotsess algab Jumala poolt,
kuid see ei lõpe sellega, peame sellele vastama, puhastades endid. Toon välja kaks Piibli
kirjakohta, mis seda mõtet selgitavad. Esiteks 1 Jh 3:1-3. Need kaunid sõnad on kindlasti
paljudele tuttavad:“ Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse
Jumala lasteks ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me
oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame,
et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda, nii nagu ta
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on.“ See on meie igaveseks lootuseks, et me saame näha Jeesust ja et kui me Teda näeme,
saame oleme tema sarnased. Johannes jätkab:“Igaüks, kellel on selline lootus tema peale,
puhastab ennast, just nagu tema on puhas.“ Mis tõestab seda, et sa tõesti igatsed Jeesust näha?
Kuidas see mõjutab su elu? Vastus on selge. Kõik, kellel on see lootus, puhastuvad. Jeesus
puhastab meid ning meie peame end puhastama. Jumalale kõlbab vaid ühte tüüpi puhtus- nii
nagu Tema on puhas ja püha. Siin on meie vastutus. See on tõestus sellest, et me tõeliselt
ootame Issanda tulekut. „Igaüks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast, just
nagu tema on puhas.“ Vennad-õed, ma ütlen selle otse välja: kui te ei puhasta end, võite küll
õpetuse poolest Issanda tulekut uskuda, kuid tegelikkuses te eitate seda, millesse ise usute.
Teie usu tähiseks või märgiks on see, et te puhastate end nii nagu Tema on puhas. Lähme 2 Kr
6. peatükki, mis ütleb, et me oleme Issanda tempel. Tulen tagasi nende salmide juurde:“Meie
oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud:“Ma tahan nende seas elada ja
käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas.“ See on auline, kuid see salm ei lõpe
sellega. Järgmine sõna on „seepärast“ ehk see, kuidas meie sellele reageerime. „Seepärast
minge ära nende keskelt ja eralduge neist,“ ütleb Issand,...“ See tähendab neid, kes ei ela
Issandale. „ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile Isaks ja teie olete
mulle poegadeks ja tütardeks,“ ütleb Kõigeväeline Issand.“ Pange tähele, et Jumal on meie Isa
vaid ühel juhul: me peame hülgama kõik ebapüha ning me ei tohi midagi saastast puudutada.
On palju viise puudutamaks seda, mis on rüve või ebapuhas. Kristlaste jaoks kõige tavalisem
on televiisori vaatamine. Sealt tuleb nii palju ebapuhtaid ja saastatud saateid. Kõike seda ei
pea vaatama. Teatud saateid vaadates me puutume ebapuhtusega kokku. See rüvetab inimest
ning paneb ta ebapuhtaid mõtteid mõtlema. Saame määrdunud vihjeid ja ebapuhtaid norme.
Lubame endal teha midagi sellist, mida me muidu kunagi ei teeks, kui me poleks näinud
kedagi telekas seda tegevat. Ma pole televisiooni vastu, sellel on ka oma häid pooli, mitte küll
palju, kuid mõned head pooled on. Ma pole innustunud televisioonis jutlustamisest. Teatud
teleevangeliste peaks pigem vältima. Peame olema valvel. 1906 aastal mäletavad Ruth ja
mõned teist, et käisime Hea Sõnumi Kogudusel külas, kui nad kogunesid veel oma vanades
ruumides. Usu või ära usu, olime hommikul kella 5 paiku palves, Jumalat otsimas ja nii 6
nädalat järjest. Oli imeline, et paljude perede väikesed lapsed tahtsid sellest ajast osa olla. Kui
vanemad jätsid lapsed koju, siis nad küsisid, et miks te meid kaasa ei võtnud. Lapsed
kummardasid pikali vaiba peale. Siis õppisin tundma põrandavaiba lõhna unustamatul viisil,
kuna olin tundide viisi nina vastu põrandat. Me ei palvetanud palju nendel koosolekutel ega
ka ei prohveteerinud. Olime lihtsalt Jumala ligiolus. Teatud etapis hakkasid inimesed oma
patte tunnistama: abielu rikkumist, alkoholismi ja muid koguduseliikmetele omaseid patte.
Kõige levinum patt on aga ebajumalakummardamine. Paljud tunnistasid, et nende kodus oli
ebajumal televiisor, mida inimesed kummardasid. Nad parandasid sellest meelt. Huvitav, kui
paljud seda veel teevad? Küsimus oli saastase puudutamises. On palju teisi viise puudutamaks
ebapuhast, kuid kui sellega saab tegeleda, saab ka kõige muuga tegeleda. Jutlustasin Sambias,
Kesk-Aafrikas, maailma otsas olevas kolkas, milleni oli just esimene telefon jõudnud.
Rääkisin sõltuvustest. Ma oleks pidanud tegema taustauuringut aafriklastest kuulajate hulgas.
Mainisin, et maailma on tulnud uus sõltuvus- televiisori vaatamine. Mu tõlk kulutas viis
minutit, et selgitada, mis asi see telekas on. Selle vaatamine tekitab sõltuvust, kas teadsid
seda? Koolides on tehtud laste peal katseid, paludes neil olla 24h telekat vaatamata. Peale
seda käituvad lapsed samamoodi nagu võõrutatud sõltlased. Nüüd olete kuulnud, et: Igaüks,
kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast, just nagu tema on puhas.“ Oleme
märganud, et nendes maades, kus evangeeliumi pole kuulutatud, on inimesed tunduvalt
innustunumad kui Lääne kogudustes. Ma ei unusta iialgi seda indu, mida me nägime
Moskvas. Pisarad tulevad silmi ainuüksi selle meenutamisest. Inimesed on innustunud.
Evangeelium on innustav. Kui evangeelium enam ei innusta, siis te ei mõista, mis see on.
Olite eksinud, põrgusse määratud. Olite teel sinna, mille olite välja teeninud ja teil polnud
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lootust. Jeesus tuli teid päästma. Inimesed ei taha põrgust rääkida, kuid sellest räägitakse
Piiblis palju, eriti Jeesus rääkis sellest. Jutlustasin hiljuti Saksamaal sellest, kuidas põrgust
pääseda. Mu tõlk, kes oli väga osav, ja ma mõistan saksa keelt, tõlkis selle nii:“Kuidas mitte
jääda ilma igavesest elust.“ Ütlesin talle:“Kallis vend, ma ei öelnud seda, vaid rääkisin
põrgust.“ Mõistsin, kui väga inimesed ei taha põrgust rääkida. Kuid see on igaühe saatus, kes
ei ela Jumalale. Me kõik oleme põrgusse sattumise ära teeninud. Kohe kui mõistad, et oled
pääsenud põrgust, täituvad su meeled innustusega. Moskvas tõin ka teise näite, sõna „õigeks
tehtud“, mis kõlab väga teoloogiliselt. Inimesed ütlevad:“Olen usu kaudu õigeks mõistetud!“,
kuid nad ei tea, mida see tähendab. See tähendab süütuks kuulutamist, nii et inimene
kuulutatakse õigeks ning ta tehakse õigeks. Tõin näiteks inimese kohtus, keda süüdistatakse
kuriteos, mille karistuseks on surmanuhtlus. Ta istus saalis, oodates kohtuniku kohtuotsust.
Kohtunik ütles:“Süütu!“ Ütlesin, et peale seda protsessi, kui mees kohtus oma naisega, siis
vaevalt, et ta ütles:“Täna oli meil tore koosolek.“ Selle asemel ta ütleb:“Kallis, ma ei pea
surema! Olen vaba!“ Kui paljud teist tulevad selliselt koosolekult? Seda tähendab õigeks
tegemine. Sa olid süüdi, see on tõde. Kuid Jeesus võttis sinu süü enda peale. Seetõttu kuulutab
kohtunik sulle:“Süütu!“, mitte sellepärast, mida sina oled teinud, vaid sellepärast, mida Tema
on teinud. Veel üks küsimus: kuidas me saame puhastuda? Võiksin sellest tundide viisi
rääkida, kuid toon välja ühe koha Piiblist. 1 Pt 1:22. Peetrus räägib usklikele:“Et te olete
kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult
üksteist puhtast südamest!“ Kuidas oma hinge puhastada? Järgides tõtt, mitte ainult tõtt
tundes, vaid seda järgides. Mis järgneb tõe järgimisele? Ustav südamest tulev armastus
teineteise suhtes. Paulus ütles Timoteosele:“Meie julgustamise eesmärgiks on armastus, mis
tuleb puhtast südamest, puhtast südametunnistusest, väsimatust usust.“ Kas me mõistame
seda? Kuhu me pürgime? Miks peame koosolekuid? Mis on jutlustamise eesmärgiks? Kas me
üldse lööme jalgpalli väravasse? Mida te arvate jalgpallimeeskonnast, kes ei püüagi väravat
lüüa? See meenutab paljusid kogudusi. Kui me ei jõua eesmärgini, pole me väravat löönud.
Südame puhastumine tuleneb tõe järgimisest. Mitte tõe tundmisest ega selle pelgalt sõnadega
välja ütlemisest, vaid selle tegemisest. See viib meid siira armastuseni kaaskristlaste seas.
Olen olnud 52 aastat kristlane ja tean, et kõiki kristlasi pole kerge armastada. Võib-olla pole
teil julgust seda öelda, kuid minul on. Jumalal on kummalised lapsed. Keegi on öelnud, et
sõpru saab valida, kuid peret mitte. Johannes ütles, et sellest me tunneme, et oleme siirdunud
surmast ellu, et me armastame oma vendi. Armastus tõendab, et meie süda on puhastatud.
Teine ja viimane soovitus selles suhtes, mida Jumal meilt ootab, et võiksime olla Tema
rahvas, on muuta Jeesus keskseks isikuks oma elus. Jutlustasin Ilmutuse raamatu 7. peatükist
eelmisel pühapäeval. Jutlustades sain ilmutuse Jeesuse positsioonist Ilmutuse 1 peatükis.
Johannes kuulis enda taga häält, mis sarnanes pasuna häälega ja ta kirjutab meile salmis 12.“
Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis
ma nägin seitset kuldlambijalga ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli Inimese Poja
sarnane...“ See oli Jeesus. Mida tähistasid kuldsed lambijalad? Need olid kogudused. Kus oli
Jeesus? Keskel. See on ainuõige koht Tema jaoks, Tema õige positsioon. Liigume 5. peatükki,
kus Johannes nutab, et keegi ei võinud avada kirjarulli, kus oli Jumala lõpuaegu puudutav
salm. Üks vanematest ütles:“ Ära nuta!“ Loen salmist 5:“ Siis üks vanemaist ütles mulle:“Ära
nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu
ja selle seitse pitserit!“ Meenutan teile, et Jeesus on Ilmutuse raamatus mainitud Juuda
suguharu lõvina. Sõna „juut“ tuleb sõnast „Juuda“. Jeesus polnud juut vaid 33 aastat, vaid Tal
on juudi identiteet igavesti. On põhjust olla ettevaatlik suhtumises juutidesse. Johannes
pöördus, et näha Juuda Lõvi ja oli šokeeritud. „Ja ma nägin trooni ja nelja olevuse ja
vanemate keskel seismas Talle, kes oli otsekui tapetud...“ Siin tuleb ilmsiks Jumala vägi.
Jumala vägi muutub täiuslikuks nõtruses. Paulus ütleb, et Jumala nõrkus on inimestest
tugevam ning Jumala hullus on inimestest targem. Jumala nõrkus ja hullus on rist. Risti kaudu
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tuli Jeesusest Juuda Lõvi. Teiste sõnadega, kui võitled oma õiguste pärast, kaotad need, kui
loobud neist, annab Jumal need sulle tagasi. Enne au on alandus. Fl 2 kirjeldab kõigepealt 7
sammu allapoole, mis Jeesus tegi, lõpetades ristisurmaga. Järgmine sõna sealt on:“Seepärast
on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest.“ Pane tähele sõna „seepärast“. Miks tõsteti Jeesus
kõrgeks? Kuna Ta oli alandanud ennast. Jeesus ise ütles:“Igaüht, kes ennast ise ülendab,
alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.“ Ja kuna Jeesus alandas end kõige
madalamale, seetõttu tõstis Jumal Ta kõige kõrgemale. Seega Lõvi on Tall, kes oli tapetud.
Pane tähele, Ta on lambijalgade keskel, Ta on trooni ja teiste keskel. On ainult üks koht, mille
võid Jeesusele õigustatult anda- oma elu keskme. Kui Ta ei ole su elu keskpunktis, siis on su
elu tasakaalust väljas. Olen nõrk loodusteaduste ajaloos, kuid niipalju ma tean, et sajandeid
uskusid inimesed, et Päike keerleb ümber Maa, kuna see tundub nii olevat. Siis arvan, et mees
nimega Kopernik ütles, et see ei ole nii, nagu paistab, tegelikult pöörleb Maa ümber Päikese.
Meil on asjad valesti. Selle asja eest peaaegu hukati Galileo kiriku poolt muuseas, see on väga
huvitav. Kirik ei ole alati uusi avastusi soosinud. Tahan kasutada seda väikse näitena. Suur
osa tänapäevastest jutlustest ütleb nii: Jumal täidab su vajadused; kui oled haige, teeb Ta su
terveks; kui vaene, annab Ta sulle raha jne. See on viga, kuna see toodab enesekeskseid
kristlasi. „Jumal on siin, et täita minu vajadusi.“ See on küll tõde, et Jumal täidab meie
vajadusi, kuid see on täiesti vale vaatenurk. Meie oleme siin, et austada Jumalat. Jumal ei
keerle meie ümber, vaid meie keerleme Jumala ümber. Ja kui Jeesus ei ole su elu keskmes,
siis oled tasakaalust väljas. Sa ei ole kooskõlas Jumala eesmärkidega oma eluks. Ja kui täna
on siin neid, kes ei saa ausalt öelda:“ Jeesus on mu elu keskpunkt, mu elu keerleb ennekõike
Tema ümber- enne mu meest, naist, lapsi, tööd, rahaasju, Jeesus on mu keskpunkt,“ siis oled
tasakaalust väljas. Väga tõenäoliselt oled nende hulgas, keda Paulus kirjeldab kui „kõige
armetumad kõigist“. Oled kaotanud nägemuse igavikust. Tahan lõpetada veel ühe ilusa
mõttega. Ilm 5:9 laulsid vanemad Tallele uut laulu, öeldes:“ Sina oled väärt võtma raamatu
ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega
inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest ning oled nad teinud
kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle
ilmamaa.“ Pane tähele, et lunastus on kõigi suguharude, keelte, rahvaste ja hõimude seast.
Seega lunastatute hulgas peab olema esindajaid iga suguharu, keele, rahva ja hõimu seast. See
on üks peamine põhjus, miks olen Wycliffe tõlkijate kindel toetaja, kuna nende eesmärk on
tõlkida Piibel igasse keelde. Neil on veel umbes 2000 keelt teha, kas teadsid seda? On olemas
veel umbes 2000 keelt, millesse ei ole üldse Piiblit tõlgitud. Ma ei tööta koos nendega, kuid
toetan neid, sest nad võtavad Jumalat tõsiselt. Seal peab olema keegi igast suguharust, keelest,
hõimust ja rahvast. Mõtlesin siin, kuidas selgitada, mis on rahva ja hõimu vahe. Toon ühe
näite, see on väga huvitav- assüürlased. Nad ei ela seal, kus Assüüria oli, selle on vallutanud
Saddam Hussein, kes ei kuulu sinna. Kuid assüürlased räägivad aramea keelt. See oli esimene
keel, milles Jeesus jutlustas. See oli keel, mida kasutati Iisraelis Tema ajal. Maailmas on 3
miljonit assüürlast, kuid nad ei ole rahvas (riik), vaid hõim. Kuni aastani 1948 olid juudid
hõim, kuid mitte rahvas (riik). Niisiis peab olema vähemalt üks igast hõimust, rahvast,
suguharust ja keelest. Nii et sa tead, mida Jumal ootab? Ta ootab seda erilist rahvast, mis on
võetud igast üksikust suguharust, rahvast, hõimust ja keelest. Ja kuni see ei ole täielik, läheb
Ta edasi hoolimata kogu kurjusest, pahedest, kannatustest, sest Tema üks ülim eesmärk on
rahvas oma Pojale. Ja kuna Jeesus andis oma elu iga mehe, naise ja lapse eest, peab olema
vähemalt üks esindaja trooni ees lunastatute seas inimkonna igast liigist ja klassist. Lõpetan
Peetruse ainsa selgitusega sellest. Mäletate küsimust, mida esitasin: Miks on Jumal juba
sajandeid sallinud seda uskumatut kurjust maa peal? Mul on aeg-ajalt kogemus öösel, kus
tajun kurjust, mitte midagi konkreetset, vaid üldist kurjuse lähedalolu ja väge. See on väga
võimas ja siis mõistan, et selline ongi maailm. Mul on üks abinõu sulle pakkuda. Kui tunnen
seda, siis ütlen nii:“Tänan Jumalat, et olen Kristuses. Ükskõik mis kurjus siin ka ei oleks,
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mina olen Kristuses.“ Vahel on see täiesti lämmatav, kui mõelda kogu kurjuse peale
tänapäeval. Ja see ei hakka vähenema, vaid kasvama. Miks Jumal ootab? Peetrus ütleb 2 Pt
3:9:“Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on
teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid
meeleparandusele.“ Mida Jumal ootab? Ta ootab äravalituid, neid, keda Ta on valinud igast
suguharust, hõimust, keelest ja rahvast. Ja kuni Tal pole vähemalt ühte igast, ei lõpeta Ta seda
ajastut. Kui soovid, et aegade lõpp tuleks, kas tead, mida peaksid tegema? Pühenda end
kadunute leidmisele ja õpetamatute õpetamisele. See on kõige praktilisem asi, mida kõik
saame teha kannatuste vastu, mis maa peal tänapäeval valitsevad. Jumal ei lõpeta aega enne,
kuni Tal on omandrahvas Jeesusele- verega lunastatud, igast suguharust, hõimust, keelest ja
rahvast. Olen praegu rääkinud probleemist üldiselt, kuid usun, et oleks õige tulla isiklikule
tasandile. Julgen arvata, et siin on täna neid, kes ei ela nii nagu peaksite. Olete puutunud
ebapuhastesse asjadesse oma mõtetes ja võib-olla ka oma tegudes. Te ei saa ausalt öelda, et
Jeesus on te elu keskpunkt. Olete pannud muud asjad Temast ettepoole. Me Ruth’iga
armastame üksteist väga, töötame koos järjepidevalt, kuid Ruth ei ole number üks mu elus.
Mina ei ole number üks tema elus- Jeesus on. See aitab meie abielu, see ei takista seda. Kui
inimesed on enesekesksed, kipub see lõhkuma abielu. Tahan anda võimaluse neile, kes
soovivad muutuda. Vanamoodsalt öeldes soovite meelt parandada, oma meelt muuta. Olete
elanud valesti, teil ei ole igavik olnud silme ees, Jeesus ei ole olnud teie elu keskmes. Olete
mõistnud seda täna ja tahate muutuda. Kui see on nii, siis kutsun neid, kes tõesti soovivad
kohtuda Issandaga täna selle põhjal, tõusma ja tulema siia ette....Palun öelge see lühike palve
minu järgi, need kes on ette tulnud: Issand Jeesus, ma tänan, et surid minu eest ja päästsid
mind sellega põrgust ning andsid mulle igavese elu. Issand, tahan võtta kinni sellest elust.
Tahan olla täiesti kindel täna, et ma ei lähe põrgusse. Issand, ainult Sina võid mind päästa.
Annan end Sulle. Panen Su täpselt oma elu keskpunkti ja lasen Sul teha kõike, mida soovid.
Siin ma olen, Issand Jeesus, annan end Sulle. Jeesuse nimel, aamen.
Kes hoolib orbudest, leskedest, vaestest ja rõhututest?
Hüüdlause, mida oleme oma teenistuses juba aastaid kasutanud, kõlab „Õpetada õpetamatuid,
jõuda eraldatuteni“. Oleme motot täitnud oma parima arusaamise kohaselt. Mu saated on
raadioeetris umbes 13 keeles. Mu raamatud on levinud vähemalt 80 maale rohkem kui 50
keeles. Hiljuti käisime Kosovos. Me ei plaaninud sinna minna, kuid Jumal plaanis seda.
Oleme täiendanud oma motot, nüüd see kõlab nii:“Õpetada õpetamatuid, jõuda eraldatuteni ja
puudutada neid, kes pole Jumalast kuulnud.“ Just sellest räägin teile täna. Jumal on pannud
mu südamele sõnumi, mida ma püüan edastada nii ustavalt kui suudan. Alustan filiplastele
3:9, kus Pauluse palve kõlab nii:“ ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis
tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu
peale.“ On olemas vaid ühte tüüpi õigust. See läheb Piibli algusest lõpuni:“ Jumal teeb õigeks
selle, kes usub,“ ning küsimus on väga praktilisest õigsusest. See pole ei religioosne ega
tundepõhine õigsus, vaid maalähedane ja praktiline ning see on olnud nähtav kõik need ajad,
mil Jumalal on olnud otseselt tegemist oma rahvaga. Käin kiiresti need ajad läbi. Alustan
patriarhidest ja liigun siis Iiobi raamatuni. Iiobi raamat on mind haaranud viimasel ajal. Ma
poleks uskunud, et Iiobi raamatus on selline sõnum, nagu ma olen leidnud. Teoloogid, kui
tahate seda üsna ebameeldivat sõna kasutada, ausalt öeldes olen ma teoloogide suhtes
kahtlustav. Sõna „teoloog“ tähendab Jumala Sõna. Kui teoloogid räägiksid Jumala Sõna,
oleksin rõõmus, kuid sageli see nii ei ole. Ajad, mil Jumal on eriliselt oma rahvast mõjutanud,
on patriarhide ajad. Aabrahami, Iisaki ja Moosese seaduse aeg, prohvetite ja Uue Testamendi
aeg. Räägin õigsusest, mida Jumal on nendel ajastutel inimestes näinud ning väidan, et õigsus
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ei muutu kunagi. See on alati sama, praktiline ja maalähedane. Vaatame Iiob 29:11-17. Seal
on Iiobi tunnistus sellest, kuidas ta elas ning Jumala tunnistus Iiobist- et ta oli õiglane mees.
Need sõnad on mulle mällu söövitunud, Iiob ütleb:“ Tõesti, kelle kõrv mind kuulis, see kiitis
mind õnnelikuks, ja kelle silm mind nägi, see tunnistas minu kasuks, sest ma päästsin viletsa,
kes appi hüüdis ja vaeslapse, kellel ei olnud aitajat. Mulle sai osaks hukkuja õnnistus ja ma
panin hõiskama lese südame. Ma riietusin õiglusesse, ja mu õigus ehitas mind nagu kuub ja
kübar. Ma olin pimedale silmadeks ja jalutule jalgadeks. Ma olin vaestele isaks ja ma uurisin
isegi tundmatu tüliasja.“ Kas pole mitte imeline, et Iiobi õigsus ei tulenenud temast endast?
Mitte kuskil Piiblis pole eneseõigsust. Iiob ütles:“Ma riietusin õiglusesse,“ Ta riietus
õiglusesse, mille ta oli saanud, uskudes Jumalasse. „sest ma päästsin viletsa, kes appi hüüdis,
ja vaeslapse, kellel ei olnud aitajat. Mulle sai osaks hukkuja õnnistus ja ma panin hõiskama
lese südame.“ Vaesed, lesed ja orvud on Jumala kaastunde objektid ning aidates ja osutades
neile kaastunnet oleme ka meie õigsuses. „Ma riietusin õiglusesse ja mu õigus ehtis mind
nagu kuub ja kübar. Ma olin pimedale silmadeks ja jalutule jalgadeks. Ma olin vaestele isaks,“
Kui Jumal räägib õigsusest, peab Ta silmas leski, orbe, vaeseid ning rõhutuid. Saame mõõta,
kui palju meis on õigsust, vaadates, kuidas suhtume järgmistesse inimgruppidesse: orvud,
vaesed, pimedad ja rõhutud. Nüüd on teil võimalus uurida oma südant ja oma elu ning
vaadata, kui palju teis on õigsust. Loeme Iiob 31:16, need salmid on kõnekad. Siin Iiob
õigustab ennast, loetledes üles patte, mida ta ei ole teinud. „Kas ma olen tagasi lükanud vaeste
soove, lasknud tuhmuda lesknaise silma? Kas ma üksinda olen söönud oma palukest, ilma et
vaeslaps oleks saanud sellest süüa? Sest ta kasvas mu noorusest peale minuga kui oma isaga
ja emaihust alates olen ma teda juhatanud. Kas ma olen võinud näha kedagi hukkuvat riiete
puudusel või vaest ilma katteta? Eks ta niuded õnnistanud mind ja eks ta saanud mu
lambaniidust sooja? Kui ma olen tõstnud käe vaeslapse vastu, kuna ma väravas nägin enesele
abi, siis langegu mu õlg liigesest välja ja murdugu mu käsivars õlavarreluust saadik!“ Iiob
loetleb üles seda, mida ta tegi. Ta toitis vaeseid, õnnistas leski, hoolitses orbude eest, riietas
alastiolijaid. Järgmisena tõeliselt puudutavad sõnad. Need jõudsid mulle lugedes
kohale:“langegu mu õlg liigesest välja ja murdugu mu käsivars õlavarreluust saadik!“ Nii
palju kui ma mõistan, tähendab see:“Kui mu käed pole teinud pidevalt neid armastuse ja armu
ning aitamise tegusid mu ümber olevatele inimestele, siis pole mu kätel õigust mu keha küljes
olla.“ Kui dramaatiline tekst! Ma ei oma enda kätt. Mu kade käsi on mulle häbiks. Karm tekst,
kuid tõde. Liigume nüüd Moosese raamatusse. 3 Ms 19:9-10, kus räägitakse vaeste aitamisest.
Need on seadused, milled Jumal andis Iisraelile.“Kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika
oma põlluääri sootuks, ja ära nopi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida! Ära korja
tühjaks oma viinamäge ja ära nopi üles oma viinamäe varisenud marju: jäta need kehvale ja
võõrale! Mina olen Issand, teie Jumal!“ Kes teab, äkki Iisrael on ainus riik maailmas, kes on
seadusega sätestanud vaeste eest hoolitsemise. Sa rikud seadust, kui sa ei hoolitse võõraste ja
vaeste eest. Väga hea ja mõjukas seadus, seda määrab Moosese seadus. Ning Jumal lisab
siia:“Mina olen Issand, teie Jumal!“ Mida Ta sellega mõtles? Minu meelest Ta mõtles
seda:“Mina olen selline Jumal, kes hoolib vaestest ja orbudest ning vähem priviligeerituist.
Seetõttu tahan ma, et te mind neis asjus esindate. Ma ei aktsepteeri isekust. Ma ei luba teil
oma leiba üksinda süüa. Otsige keegi, kes vajab teie abi. Kui te seda teete, esindate te mind
sellise Jumalana nagu ma tõeliselt olen.“ Ning nüüd 5 Moos 14:28-29:“ Igal kolmandal aastal
too kogu kümnis oma selle aasta saagist ja paiguta oma väravaisse! Siis tulgu leviit, sest temal
ei ole osa ega pärandit koos sinuga,“ Leviitide ülesanne oli teenida Jumalat templis, seega neil
polnud maaomandit.“ka võõras ning vaeslaps ja lesknaine, kes on su väravais, ja nad söögu
ning nende kõht saagu täis, et Issand, su Jumal, sind õnnistaks kõigis su kätetöis, mida sa
teed!“ Kui te tahate Jumala õnnistust kogeda, ütles Issand:“ Peate hoolitsema vaeste,
lesknaiste ja orbude eest. Kui naudite ülekülluslikult seda, mida mina teile olen andnud, ärge
jätke neid enda hulgast välja.“ Võimas tekst, selge ja püsiv. Sama sõnum kordub kogu aeg.
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Järgmisena prohvetid. Suure prohveti, Jesaja 1 ptk, siin räägib Jesaja religioossele rahvale,
kes polnud siiski Jumala ees õige ega õigeks tehtud. Jumal ütleb:“ Teie usk väsitab mind ära,
mul on sellest kõrini, ma ei taha enam sellist usku.“ Võib-olla ütleb Jumal ka mõnedele
usklikele samad sõnad:“Mind teie religioon ei huvita. See ei kõiguta mind. Tehke sellele
lõpp!“ Jesaja 1:12:“ Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist?
Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noorkuu ja hingamispäev,
koguduse kokkukutsumine- ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Mu hing vihkab teie
noorkuid ja seatud pühi; need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi
sirutate, peidan ma oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie
käed on täis verd!“ Jumal ütleb:“Ärge lähenege mulle palvetades, kui te ei ela vastavalt mu
Sõnale.“ Siis annab Jumal juhtnööre, mida Tema rahvas peaks tegema:“Peske endid,
puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast! Õppige
tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste
kohtuasju!“ Mida Jumal taga ajab? Mitte tühja religioosset keelt ning tseremooniat, vaid
praktilist hoolt vaeste eest.“Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke
vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju! Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb
Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on
purpurpunased, saavad need villa sarnaseks.“ Religioossus ei avalda Jumalale muljet. Rahvas
harjutas religioosseid kombeid, kuid väetite eest ei hoolitsenud. Jumal ütleb:“Kui te tahate
minu soosingut, siis õppige tegema head, taotlege õiglust..“ Kas me üleüldse mõistame, kui
kiivalt nõuab Jumal õiglust? Minule on see asi selgeks saanud. Jumal tahab südame põhjast
õiglust ja õigsust. Ta vihkab ebaõiglust.“Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut,
mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju!“ Igal pool Piiblis tähendab
Jumala nõue õiglusele orbude ja lesknaiste eest hoolitsemist. Kui me nemad unustame, on
meie õigsus Jumala silmis tähtsusetu. Räägin oma kogemustest hiljem. Loeme Jesaja 58
peatükki, mida David Wilkerson nimetab „püsiva ärkamise võtmeks“. Salm 6:“Eks ole ju
mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta
vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?“ Just seda tahab Jumal kogudustelt. Tekst
jätkub:“Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed
alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest?“ Minu meelest puudutavad need sõnad
USA-d. Olen Ameerika kodanik oma vabast tahtest. Taotlesin USA kodakondsust ning olen
nautinud kõiki eeliseid, mida see mulle on andnud. Kuid ma küsin teilt:“Kes on su vend?“ Kui
Jumal räägib Iisraelile, keda Ta silmas peab? Teisi kaasmaalasi- iisraellasi. Kui Jumal räägib
samal viisil teile, siis keda Ta mõtleb? Teisi ameeriklasi. Kui palju te hoolite teistest
ameeriklastest. Olen inglane ja võin teid solvata, kuigi Inglismaa ei saa millegagi uhkustada,
kuid ma ütlen seda:“ Ameerika vaeste rajoonid on karjuv häbi sellele rahvale ning selle
kogudustele. Kui kogudused ei hooli vaestest, siis võib-olla suhtub Jumal neisse samamoodi
nagu Ta suhtus kunagi Iisraeli rahvasse. Lõpetage religioossed tegevused. Tehke midagi ära!
Aastaid tagasi elasin Floridas suures majas, suure perega, meil oli majas ka bassein. Räägin
oma perest veidi hiljem. Paar mu tütart koos oma meeste ja lastega ehk mu lastelastega, elasid
koos meiega. Nad jooksid ja mängisid basseinis, kui mu 4-aastane lapselaps kukkus basseini.
Ta tõmmati veest välja. Poiss seisis tilkuvana basseini ääres, vaatas meid kõiki ja
karjus:“Tehke midagi!“ Kui vaatan kogudusi, siis mina karjun:“Tehke midagi!“ Vaatame
teksti, mida David Wilkerson nimetab „püsiva ärkamise võtmeks“. Jesaja 58:6:“Eks ole ju
mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta
vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?“ Minu meelest tegime seda eile vabastusteenistusel.
See koosolek polnud väga väärikas, kuid võib-olla seda Jumal tahtiski. Samuti pole ma kindel
selles, et Jumalale meeldib religioosne väärikus, eriti siis, kui see varjab salajasi probleeme ja
patte. Kuid mida Jumal tahab?“Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta
viletsad kodutud,“ Kui paljud avavad oma uksed kodututele? „kui sa näed alastiolijat ja riietad
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teda ega hoidu oma ligimesest? Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb
jõudsasti.“ Kas sulle on kunagi pähe tulnud, et on olemas paranemise nipp? Vahest peame me
midagi ise tegema, et Jumala tervendamine meis algaks. Jumal ütleb:“Kui sa teed seda, mida
ma palun, parandan ma su haavad ühe hetkega.“ „Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus
järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb:“Vaata, siin ma
olen!“ Teiste sõnadega lubab Jumal kindlalt palvetele vastata, kui me teeme seda, mida Ta
meilt nõuab. Hesekiel 16, Piibli märkimisväärseim kirjakoht, kuna selles räägitakse Soodoma
sünnist. Kui meilt, Piibli lugejatelt küsitakse, mis oli Soodoma suureks patuks, siis meie
vastus oleks, et homoseksualism. Kuid kui Issand loetleb Soodoma patte, siis Ta
homoseksualismist ei räägi. Hs 16:49. Sõnad on suunatud Jeruusalemmale ning Issand
nimetab Soodomat Jeruusalemma õeks. Hs 16:49:“Vaata, su õe Soodoma süü oli see: temal ja
tütreil oli uhkus, leivaküllus ja muretu rahu, aga viletsa ja vaese kätt ta ei kinnitanud,“
Homosid siin ei mainita. Kas pole kummaline? See kõlab täpselt nagu Ameerika
kultuur:“uhkus,, leivaküllus ja muretu rahu, aga viletsa ja vaese kätt ta ei kinnitanud,“ Minu
järeldus siit on see, et selline kultuur sünnitab homoseksualismi. Olen seda meelt, et Soodoma
sarnane kultuur USA-s on tekitanud lühikese ajaga hulgaliselt homoseksuaalsust.
Homoseksualismi kasv tuleneb sellisest elustiilist. Homoseksualism pole see pärispatt, vaid
selle vili või produkt. Pärispatt on külluslik ja hooletu elu, kus kannatavatest ja vaestest ei
hoolita. Samad tingimused, mis tõid Soodoma linna homoseksualismi, sünnitavad
homoseksualismi ka Ameerikas. Ärge nüüd arvake, et ma kuidagi homoseksualismi
õigustaksin. See on hirmus patt, kuid uks selleni on isekas omakasupüüdlikkus, mis on
tänapäeva Ameerikale iseloomulik. Loeme veel Taanieli 4:24. Hea on selle salmi tausta teada.
Kuningas Nebukadnetsar oli näinud und, milles langetati suur puu, nii et vaid känd jäi sellest
järele. Ta küsis unenäo seletust oma sõbralt ning nõuandjalt Taanielilt, kes ütles:“ Kuningas
Nebukadnetsar, sina oled see puu. Kui sa ei muutu, siis sind võetakse maha.“ Taaniel andis
Nebukadnetsarile lihtsa vastuse küsimusele:“ Kuidas ära hoida tulevast hävingut?“ Taaniel
4:24:“ Seepärast, oh kuningas, lase enesele meeldida mu nõu: vabasta ennast oma pattudest
õigluse läbi, ja oma ülekohtutegudest viletsate peale halastades, et su õnn võiks kesta!“
Heebrea keeles ütleb tekst „Lepita patt õigluse tegemisega.“ Jutt käib siis meeleparandusest.
See pole astmeline aeglane protsess, vaid patu „katkestamine“ õigsuse läbi. „Vabasta
ennast...ülekohtutegudest viletsate peale halastades...“ Kuidas oleks Nebukadnetsar võinud
jätkata õnnelikku elu? Olles helde vaeste vastu, kuid seda ta ei teinud. Puu võeti maha ning ta
kannatas karistust, mida oli unes näinud. Kas ka tänapäeva Ameerika võiks vältida või edasi
lükata Jumala viha õiglusega, lepitades pahad teod vaeste eest hoolitsemisega? Meie maa on
jõukas. Igaühel meist on jõudu olla helde. Tänu Jumalale, et ameeriklased on olnud minule
helded. Ma ei räägi seetõttu, et midagi vajaksin või paluksin, kuid mind paneb muretsema see,
et Ameerika liigub kohtu ning katastroofi poole, mida saab vältida, täites Taanieli nõu
Nebukadnetsarile:“ Lepita oma patud, tehes head vaestele.“ Täielik pööre patust õigsusesse,
pimedusest valgusesse, olles helde vaeste suhtes. Kas teie pähe on kunagi turgatanud see, et
me võiksime kas vältida või edasi lükata Jumala kohut USA üle? Seda ei suuda ükski
poliitiline institutsioon, vaid Kristuse ihu, osutades lahkust vaestele. Liigume Uude
Testamenti. On märkimisväärne, et Jumala õigsus pole ka UT-s karvavõrdki muutunud. Ta
ootab ikkagi kristlastelt täielikult samu tegusid, nagu Ta seda ootas patriarhidelt Moosese
seaduse ja prohvetite ajal. Jumal saatis Jeesuse eelkäija ehk Ristija Johannese teed
valmistama. Teed valmistav sõnum oli meeleparandus pattudest. Lk 3:9-11. Johannese sõnad
tolleaegsetele kaasmaalastele olid:“ Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd,
mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.“ Kas teie meelest piisab sellest, et
me ei tooda halba vilja? Jumal nõuab head vilja. Puu, mis ei kanna head vilja, võetakse maha
samamoodi, nagu puu, mis kannab halba vilja. Jumal aktsepteerib vaid ühte tüüpi puudsellist, mis kannab head vilja. Johannes ütles:“ Kirves on juba pandud puude juurte külge.“
377

Kas te teate, mis tähendab sõna „radikaalne“? See tuleneb ladina keelsest sõnast „radix“, mis
tähendab „juurt“. Radikaal on keegi, kes on seotud oma juurtega, Ristija Johannese sõnum oli
radikaalne. Ta ütles:“ Selle puu peab koos juurtega maha raiuma, mis ei kanna head vilja.“
Kristlus on radikaalne usk. Kõik, mis pole radikaalne, pole seotud kristlusega. Mul oli
privileeg jutlustada inimestele, kellest sai hiljem „Jesus People“ 1960-ndatel aastatel. Kui
minu nooruses oleks olnud hipisid, oleksin olnud hipi, kuid neid sel ajal polnud, niisiis olin
ma üksinda hipi. Ma võisin samastada end hipidega tol ajal. Hipid protestisid. Nad olid
ühiskonna olukorraga rahulolematud. Nad ei osanud seda kuidagi väljendada ega teadnud,
mida teha, kuid nad ei tahtnud end seostada sekulaarse kultuuriga, mis oli äärmiselt
materialistlik. Igas noores inimeses on tahe millegi õige järele. Kogesin seda õpilase ja
professorina Cambridge’s. Olin hipi enne hipide aega. Ei osanud end leida, šokeerisin ja
üllatasin mõningaid inimesi, öeldes neile, et võin ruletiga varanduse teenida. Mul olid mõned
sõbrad kaasas ja ma esindasin neid. Nad maksid mulle, et sõidaksin Lõuna-Prantsusmaale,
Cannes’i ja Monte Carlo’sse ja olin seal mitu nädalat. Monte Carlos oli tavaliselt päris soe,
seega kandsin sandaale, mitte kingi. Ja mingil kummalisel põhjusel värvisin oma varbaküüned
punaseks. Paljud ei suuda seda uskuda, aga nii ma tegin. Olen küsinud endalt, miks ma seda
tegin. Siis mõtlen noorele blondile naisele, kes värvib oma juuksed siniseks. Mul pole midagi
selle vastu kui talle meeldib nii. Kuid miks ma värvisin oma varbaküüned punaseks ja miks ta
värvib oma juuksed siniseks? See on protest, hääletu protest. Ütleme, et ühiskonnas on midagi
radikaalselt valesti. Me ei taha sellega samastuda. Tahame midagi teistsugust. Sellepärast
toimus 60-ndate põlvkonnas Jumala liikumine, kuna nad olid radikaalsed. Ütlesin hiljem
sõpradele, kui nad olid kristlaseks saanud, et nad ei ole radikaalsed. Olite palju radikaalsemad
siis, kui olite hipid. Hipina istuksite autosse ja sõidaksite planeerimatult Alaskale. Nüüd peab
teil olema sõit makstud ja info, et kus motellis peatute. Mul on niivõrd head sõbrad, mõned
neist on täna siin. Nad mäletavad mind neilt päevilt. Ja ma mõistan neid. Ma ei elanud
nendega sama eluviisi, kuid mul oli sama põhiprobleem- rahulolematus hetkeolukorraga. Peab
olema midagi paremat. Sain neist aru ja usun, et nad on kõige viljakam maa evangeeliumile,
sest kui tuled nende juurde radikaalse sõnumiga, siis nad vastavad sellele. 60-ndatel oli nende
loosung:“Räägi nii, nagu asjad on!“ Milline jutlustaja oskaks midagi enamat tahta? Räägi nii
nagu asjad on- räägime siis nii, nagu asjad on! See on üks põhjus, miks Jumal on õnnistanud
John’i, ta räägib nii, nagu asjad on. See on üks põhjus, miks Jumal on mind õnnistanud- ma
räägin nii nagu asjad on. Mind ei huvita religiooniga mängimine. Mul oli piisavalt religiooni
enne, kui sain kristlaseks. Põhikoolis 10 aastat ja Eton’is, käisime iga päev kabelis. Päris palju
kabeliskäimist. Kui läksin Cambridge’i, ütlesin, et Jumal tänatud, sellega on nüüd kõik. Nüüd
võin päris elu alustada. Tegin igasuguseid asju, mis ei olnud päris elu, kuid minu sees oli üks
karje:“Palun näidake meile midagi ehtsat, midagi, mis toimib. Ärge lihtsalt õpetage meile
keelt, ärge andke meile lihtsalt religiooni. Oleme väsinud sellest.“ Ja praegu on terve
põlvkond, kes ütleb sama asja tänapäeval. Tänu Jumalale nende eest, see on kõige viljakam
maa evangeeliumile. Pead võtma radikaalse sõnumi ja elama radikaalset elu. Aamen. Ristija
Johannes ütleb nii:“ Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna
head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.“ Rahvahulgad küsisid Johanneselt:“ Mis meil siis
tuleb teha?“ Need ei olnud maksukogujad ega prostituudid, see oli rahvas:“Mis meil siis tuleb
teha?“ Ja ta vastus oli väga lihtne, väga praktiline:“Aga tema kostis:“ Kellel on kaks särki,
jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!“ See on õigsus. Õigsus, mis
tuleb Jumalalt usu läbi. See on Uue Testamendi sõnum- meeleparandus. See tähendab võtta
seda, mis sul on ja jagada sellega, kel ei ole- väga lihtne. Sa ei pea olema teoloog, et seda
mõista. Probleem ongi selles, et see on liiga lihtne. Kas pole nii? Vaatame Lk 14:12-14. See
on pärast seda, kui Jeesus kutsuti variseri majja, kuid ta mõtleb seda laiemalt. Lk 14:12-14:“
Aga sellele, kes ta oli kutsunud, ütles Jeesus:“Kui sa teed lõuna-või õhtusöömaaja, siis ära
kutsu oma sõpru ega oma vendi ega oma sugulasi ega rikkaid naabreid, et nemadki sind vastu
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kutsuks enda poole ja sellest tuleks sulle tasu, vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid,
küürakaid, jalutuid, pimedaid.“ Kas sa teed seda? Kas Jeesus mõtleb seda tõsiselt? Siis Ta
ütleb:“ Siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete
ülestõusmisel.“ Tehes midagi, millest meile tasutakse nüüd, selle eest ei saa me midagi
ülestõusmisel. Mis iganes teeme praegu, mille eest ei tasuta praegu, tasutakse meile
igavikulises valuutas õigete ülestõusmisel. Kui valmistusin koosolekuks, tahtsin soovitada
teile midagi. Pea väikest päevikut nädal aega ja kirjuta sinna, mitu tundi teed tööd, mille eest
sulle tasutakse õigete ülestõusmisel. Näete, mis ma mõtlen? Enamuste asjade eest tasutakse
sulle praegu. Seega selle eest ei tasuta sulle õigete ülestõusmisel. Mis iganes head sa teed
praegu, mille eest ei maksta praegu, tasutakse sulle igavikulises valuutas õigete ülestõusmisel.
Mäletan, kui olin sõdurina Sudaanis, Põhja-Sudaanis, mis on täiesti moslemiala, britid, kes
olid seal võimul tol ajal, ei lubanud misjonäre sinna, kuna ei tahetud probleeme moslemitega.
Aga ma ei olnud misjonär. Olin sõdur ja mind määrati kohta nimega Jebate Punase mere
mägedes- väike haigla Itaalia sõjavangide jaoks. Mind pandi vastutama kohaliku tööjõu eest
haiglas, Sudaani tööjõu. Seega seal oli ametikoht, mida araablased kutsusid „raiese“töödejuhataja ja tema andis mulle igal hommikul aru. Nii et saime tuttavamaks, kuid meil ei
olnud mingit vaimset kontakti. Ühel päeval avastasin, et ta usub Saatanasse. Ütlesin talle, et
usun ka Saatana olemasolusse. See oli meile nö puutepunktiks. Uskusime Saatana
olemasolusse. Olime loonud kontakti. Ühel päeval jäi ta kontorisse hiljaks. Kui ta kohale
jõudis, oli tal jalg seotud ja ta lonkas. Ta ütles:“ Mu jala peal on haavand. Pidin käima
kliinikus seda sidumas.“ Ma polnud kunagi näinud kedagi haigete eest palvetamas sel ajal,
kuid teadsin, et see on Uues Testamendis. Küsisin:“ Tahad, ma palvetan su eest?“- „Jah,
muidugi.“ Kohtlesin teda rohkem nagu pommi, mis võib plahvatada. Ei läinud liiga lähedale.
Hoidsin piisavalt eemale, kuid panin käed ta peale ja palvetasin ta eest. Nädal hiljem tuli ta ja
küsis:“Kas tahad mu jalga näha?“ Nõustusin. Ta ütles, et see on terve. Olin peaaegu üllatunud
ausalt öeldes. Siis saime sõpradeks. Ma võtsin UT King James’i tõlke ja lugesin talle ette,
tõlkides selle sõduri inglise keelde, sest ta sai inglise keelest aru. Ta ei kirjutanud ega
lugenud, kuid ta oskas hästi sellist inglise keelt, mida sõdurid kasutasid ja see ei olnud King
James’i inglise keel. Seega tõlkisin talle loetut. Meist said päris head sõbrad. Siis tahtis ta
mulle õpetada, kuidas kaameli seljas sõita. Ta siis õpetas. Läbisin testi. Mina vastutasin
ressursside eest, võisin teha, mis tahtsin nendega. Ütlesin, et läheks õige piknikule kõrbesse ja
sõidame kaamlitega. Ja sõitsimegi kaamlitega välja, jõudsime ühe mäekünkani, kust voolas
alla sogase veega oja. Võtsime oma toidud välja, kuid meil polnud juua. Siis ta vaatas mulle
otsa ja ütles, et meie sudaanlased joome seda vett, kuid teie, valged, ei joo seda. Ütlesin, et kui
meil muud ei ole, siis olen nõus seda jooma. Ta uuris, miks olen teistsugune, kui teised
valged. Ütlesin talle:“ Jeesus ütles, et kui joon midagi surmavat Tema nimel, siis ei tee see
mulle kahju.“ Nii et jõin vett ja see avaldas talle muljet. Juhtumisi oli meie Piibli lugemise
koht Jh 3:16, sellest, kuidas sündida uuesti. Tõlkisin seda sõduri inglise keelde ja teda hakkas
see aina rohkem huvitama. Kui olime kaamlitega tagasiteel, küsisin talt:“ Kas sa tahaksid
uuesti sündida?“ Ta ütles:“Jah.“ Pean ütlema, mul ei olnud mingit nõustamiskogemust, seega
ütlesin, et täna õhtul sina mine oma hütti ja mina lähen baasi ja päikeseloojangu ajal palud
sina, et sünniksid uuesti ja mina palvetan su eest. Ta ütles:“Hästi“, ja läks. Järgmisel
hommikul küsisin:“ Palvetasid?“ –„Jah.“- „Kas midagi juhtus?“ –„Ei.“ Peaaegu pettusin juba,
kuid Püha Vaim sosistas:“Ta on moslem.“ Teadsin sel ajal väga vähe moslemitest.
Küsisin:“Kas palvetasid Jeesuse nimel?“- „Ei.“ Ütlesin:“ Kui tahad uuesti sündida, pead
paluma Jeesuse nimel. Oled nõus?“- „Jah.“ Siis ütlesin:“ Täna õhtul mine sina oma hütti ja
mina omasse.“ Järgmisel hommikul vaatasin teda ja ütlesin:“ Sul on see käes!“ Kogu ta nägu
oli muutunud ja kõik seal haiglas märkasid seda. Haiglaülem küsis:“Mis see tähendab?“
Ütlesin:“Las ma räägin sulle.“ Lähme tagasi Lk 14:13:“Kui sa teed võõruspeo, siis kutsu
vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid, siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle
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tasuda.“ Usun ise, et kui pean lõpuni vastu, siis tasutakse mulle igavikulises valuutas, mis
tegin sellele araabia „raiese’le“. Lähme edasi. Mt 25. Siin on lammaste ja sikkude rahvad. Mt
25, viimane kolmest tähendamissõnast siin peatükis. Salm 31:“ Aga kui Inimese Poeg tuleb
oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile.“ Peate minema korraks
tagasi Joel 4:1-2, sest see on VT alus Uuele Testamendile. Joel 4:1-2:“Jah, vaata, neil päevil
ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve,...“ See viitab selgelt Iisraeli riigi
taastamise ajale. „kogun ma kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu;“ Joosafat tähendab
„Issand mõistab kohut“. „seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli
pärast, sest et nad on pillutanud ta paganate sekka ja on jaotanud minu maa.“ See on väga
tõsine mõte. Kui Jeesus tuleb, siis ta mõistab kohut rahvaste üle, selle eest, kuidas nad on
kohelnud Tema vendi, juudi rahvast ja selle üle, et nad on jaotanud maa, mida Tema kutsub
„oma maaks“. Sellega peame arvestama rahvastena, peamiselt britid, kuid ka teised. 1919
aastal I maailmasõja lõpus anti Suurbritanniale mandaat valitseda tolleaegse Palestiina üle ja
teha sellest rahvuslik kodu juutidele. 1922 andis Winston Churchill ühe pliiatsitõmbega ära
75% sellest territooriumist Araabia riigile, kus ükski juut elada ei tohi. Tänapäeval kutsutakse
seda rahvast Jordaaniaks. II maailmasõja lõpus hääletas ÜRO osa üle, mis järel oli, umbes 25
% kogu maast ja nad pakkusid Iisraelile või juutidele sellest umbes 12%. See oli kõik, kogu
pärandist. Mis on korrektne poliitiline väljend maa jagamise kohta? Eraldamine. Jumal
mõistab kohut rahvaste üle, kes on jaotanud maa, mida Tema kutsub „Oma maaks“. See on
eelkõige Tema maa, seejärel Iisraeli maa, kuna Jumal andis selle Iisraelile igavese lepinguga.
Tagasi Mt 25 juurde. Kui Jeesus tuleb, siis mõistab Ta rahvaste üle kohut selle järgi, kuidas
nad on kohelnud Tema õdesid ja vendi. See on väga tõsine mõte. Ta jagab nad kahte gruppi.
Salm 32:“ Ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane
eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele.
Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele:“ Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige
kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! Sest mul oli nälg ja te andsite
mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma
olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te
tulite mu juurde.“ Kas panete tähele, et see on kõik väga praktiline, see ei ole religioosne. Siis
vastavad õiged talle:“Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja
jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime
sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?“ Ja kuningas vastab
neile:“ Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest
vendadest, seda te olete teinud mulle.“ See on väga tõsine mõte, seoses juudi rahva
tagasitulekuga oma maale. Mis teeme neile, seda oleksime nagu teinud Jeesusele. Ta jätkab.“
Siis ta ütleb vasakul käel olijatele:“ Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis
on valmistatud kuradile ja tema inglitele!“ Pane tähele, igavene tuli ei ole mõeldud inimeste
jaoks. Kuradil ja ta inglitel ei ole mingit valikut, nad peavad minema. Inimesed lähevad ainult
siis, kui keelduvad Jumala halastusest. Siis ütleb Jeesus:“ Sest mul oli nälg ja te ei andnud
mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu,
ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.“
Siis vastavad ka need:“Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või
alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?“ Siis ta vastab neile:“ Tõesti, ma ütlen
teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda
te olete jätnud tegemata minulegi.“ Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse
ellu.“ Arvan, et salmis 41 on Jumala kõige kohutavamad sõnad kirjas, mis Ta ütles sikkude
rahvastele:“Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile
ja tema inglitele!“ Ma ei oska ette kujutada kohutavamaid sõnu, mis kunagi ühelegi inimesele
on öeldud:“ Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle...“ Ja sa küsid:“Vend Prince,
mis nad tegid?“ Vastan sulle kahe sõnaga:“Mitte midagi.“ Sa ei pea tegema mitte midagi.
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Jeesus otsib puid, mis kannavad head vilja. Iga puu, mis kannab halba vilja või ei kanna üldse
vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Näete, alates Iiobist Jeesuseni, see õigsus, mis tuleb
Jumalalt usu läbi, on täiesti praktiline. See pole sentimentaalne ega religioosne. See on nö
„kahe jalaga maa peal“. Täida abivajaja vajadusi, aita abitut, kutsu sisse lesknaine, hoolitse
orbude eest. See on Jumala sõnum Iiobist alates lõpuni välja. See ei ole muutunud. Jumal ei
ole äkitselt meelt muutnud selle suhtes, mida Ta ootab. Muutunud on see, kuidas arvame end
õigeks saavat. Õigsuses endas ei ole toimunud mingit muutust. Jk 1:27:“Jumala ja Isa silmis
puhas ja laitmatu jumalateenistus...“ Siin on kaks asja: pääste ja jumalateenistus. Pääste on
see, mis Jumal annab meile. Jumalateenistus on see, mis Jumal meilt vastu ootab. „on käia
vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida ennast maailma poolt määrimata.“
Näete, see ei ole muutunud. See on täpselt nagu Iiobiga- „hoolitseda vaeslaste ja lesknaiste
eest ja hoida ennast maailma poolt määrimata.“ Hea nelipühilasena, ja olen olnud nelipühilane
kauem, kui paljud teist elanud, olen kuulnud palju jutlusi sellest, kuidas hoida end maailma
poolt määrimata. See on üks peamine teema. On täiesti õige sellest rääkida. Kuid teate, ma ei
ole kuulnud mitte ühtegi jutlust orbude ja lesknaiste eest hoolitsemisest, mitte ühtegi. Ainult
need, mida ise jutlustan. Kas ei ole suur vahe meie õigsuse arusaama ja selle vahel, mis Piibel
räägib? Ja see, mis Piibel räägib, on nii lihtne, täiesti kahe jalaga maa peal. Seda pole
võimalik valesti mõista. Sinna ei mahu ükski keeruline teoloogiline selgitus. Peaksime lugema
veel Jaakobuse 4:17. Jaakobus oli tüüpiline juut, väga maalähedane. Teda keeruline religioon
ei huvitanud ning ta kirjutab:“Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.“ Meid võib
hukka mõista mitte selle põhjal, mida oleme teinud valesti, vaid selles, kui oleme jätnud
tegemata hea, mida oleksime saanud teha. Räägin teile vastutusest, sest siit ära minnes te
teate, mis on hea. Te peate otsustama, mis on hea ja mis mitte. Te ei saa enam rippuda
otsustamatuse küljes. Järgmiseks mõned tõotused neile, kes vaeste eest hoolitsevad.
Õpetussõnad 19:17:“Kes halastab kehva peale, laenab Issandale ja tema tasub talle ta heateo.“
Kui aitate vaest majanduslikult, laenate Jumalale raha ja Tema maksab laenu tagasi. Jumal on
minu rahaasjade eest just sellel põhjusel hoolt kandnud. See polnud minu motiiv vaeste
aitamisel, kuid Jumal on maksnud tagasi selle, mida olen andnud. Ta on andnud mulle isegi
rohkem tagasi. Ma ei jutlusta eduteoloogiat. See pole Jumala esimene eesmärk. Sõna „edu“ on
Ameerikas valesti mõistetud. See ei tähenda ülekülluse kasvu, vaid edukust. Paulus palus oma
Rooma reisile edu, reis oligi edukas, kuid ta ei reisinud aurulaeva esimeses klassis. Ta reisis
vangina, valve all ning ahelates olles. Ta sattus kahe nädalase tormi sisse merel, kuid reis oli
edukas, kuna Jumala tahe teostus seal. Õpetussõnad 31:20 kirjeldab head naist, mudelnaist.
Kummardun maani, lugedes neid salmi, kuna olen olnud kahe naisega abielus. Mitte samal
ajal, vaid järgemööda. Mõistan, millisest naisest Õpetussõnad 31 räägivad. Salm 20 kirjeldab
teda nii:“Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed.“ Ta ei osuta abi vaid
lahkusest, vaid kohustusest. Vaatame hoiatusi. Õpetussõnad 21:13:“Kes suleb oma kõrva
viletsa hädakisale, see peab ka ise karjuma vastust saamata.“ Kas see seletab teile, miks osad
meie palved jäävad vastuseta? Kuna oleme oma kõrva vaeste anumisele kurdistanud. Jumal
ütleb:“ Kui sa ei kuula vaese hüüdu, ei kuule minagi sinu hüüdu.“ Jumal on väga nõudlik
Jumal. Sõna „nõudlik“ või „täpne“ kirjeldab Jumalat hästi. Ta tahab midagi meilt ega pea sel
teemal läbirääkimisi. Õpetussõnad 28:27:“Kes annab kehvale, sellele ei tule puudust, aga kes
oma silmad suleb, saab palju sajatusi.“ Usun sotsiaalkindlustusse. Tänan Jumalat selle eest.
Kuid sellest hoolimata ei usalda ma riigi valitsust, see võib ühe ööga pankrotistuda. Sel hetkel
oleks mu kindlustus vaid paberihunnik. Selle asemel usun Jumala sotsiaalkindlustusse. Usun,
et kui ma aitan vaeseid, ei jää ma puudusesse. Ma pole USA või Inglismaa valitsusest
sõltuvuses. Olen sõltuv taevasest valitsusest. On olemas teatud tüüpi sotsiaalkindlustus, mis
sõltub sellest, kuidas me elame. „Kes annab kehvale, sellele ei tule puudust,“ Mul on tunne, et
Ameerikas lõhkeb see mull ühel päeval ning heaolu, millest ollakse niivõrd vaimustuses,
variseb kokku. Rõõmustan sellest, et minu heaolu ei sõltu riigist. Minu turvapaik on selles, et
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olen annetanud vaestele. Olen vaeslapsi ja leski tähele pannud. Olen nende eest hoolitsenud
ning usun, et Jumal hoolitseb minu eest. Nüüd sooviksin näidata teile midagi muud. Jumala
põhimõttelistest eesmärkidest. Jesaja 42:4 räägib meie Issandast Jeesusest:“Tema ei nõrke ei
murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust.“ See salm avaldas
mulle mõju. Mõistsin, et Jumal pürgib kirglikult õigsusesse. Ebaõiglus või ülekohus on Tema
jaoks väljakannatamatu kuna Tema plaan on viia täide õigsust ja õiglust kõikjal. Hea
nelipühilasena kartsin alati tegude religiooni. Üks mu usuvend ei olnud nõus teenistusel
kõnelema kuna sel õhtul koguti vaeste jaoks annetusi. Ta keeldus nendega samastumast ning
ma mõistan tema tundeid. Kuid see pole absoluutselt Piiblile vastav suhtumine. Praktikas
töötav usk vajab õiglast kohtumõistmist ehk vaeste ees hoolitsemist. Suudan end kergemini
materiaalset mõtlemist harrastavate inimestega samastada kui kristlastega, kes ei tee olukorra
leevendamiseks mitte midagi. Nüüd olen oma suu puhtaks rääkinud. Meie teemat
illustreerivad hästi Hoosea, Joel ja Amos. Amose sõnum on Jumala kirglik mure sotsiaalse
õigluse pärast. See on Amose sõnumiks algusest lõpuni. Amos 6:3-6:“ Häda teile, kes te peate
kaugeks kurja päeva, aga toote ligidale vägivalla aasta, kes te magate elevandiluust voodites
ja aelete oma asemeil, sööte talled karjast ja nuumvasikad laudast, kes te sepitsete laule naabli
saatel, valmistate endile mänguriistu nagu Taavet, kes te joote karikaist veini ja võiate endid
parima õliga, aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget.“ Jumal ei näe külluslikkust
probleemina. Jumal annab meile külluslikkuse, kuid kui me juurdume sellesse, soovides vaid
mugavat elu, naudinguid ja edukust, kuid vaesed meid ei kõiguta, siis Jumal ütleb:“Oh, teid
küll!“ Nüüd küsite võib-olla:“Vend Prince, mida sina selle suhtes teinud oled?“ See on
õigustatud küsimus. Räägin lühidalt, mida olen teinud. Ma ei õigusta end. Mul polnud
mingeid erilisi nõudeid, kuid olen hoolitsenud orbude, vaeste ning leskede eest. Kui abiellusin
oma esimese naisega Lydiaga, oli temal väike lastekodu Palestiinas, 8 tüdrukut, kelledest 6
olid juudid, üks araablane ja üks inglanna. Sel päeval, kui temaga abiellusin, sain 8 tütart.
Nemad on siiamaani minu tütred. Sellest on palju aega möödas. Abiellusin oma teise naise
Ruth’iga, te mäletate teda. Ta oli juuditar. Tema esimene abikaasa jättis ta maha koos kolme
lapsega, nii et ka nemad tulid minu perekonda- 2 tütart ja 1 poiss ja mina sain nende isaks.
Mul on siis 12 last, 11 tütart ja 1 poeg. Unustasin mainida, et adopteerisime koos Lydiaga ühe
väikese aafrika tüdruku, kui olime Keenias. Nii et mul on üks juudist poeg, üks aafriklasest
must tütar, üks Palestiina araablasest tütar, üks inglanna ning ülejäänud on juudid. See
protsess algas II maailmasõja ajal ning me oleme tänaseni suur pere. Tegelikult juhin
perekonda, kuhu kuulub 150 järglast, kusjuures mina olin oma vanemate ainus laps. Jumal on
imeline, kas pole. Me oleme lähedane perekond. Meie pere liikmed elavad Iisraelis,
Inglismaal, Kanadas ning USA-s ja Austraalias, kuid me kuulume kokku. Ajal, mil
perekonnad lagunevad, on meie perekond koos, kuna selle alustalaks on Jeesus. Esimene laps,
kelle mu esimene naine 1928. aastal adopteeris, oli väike juudibeebi. Sellest perest, sellest
väiksest tüdrukust kasvas armu läbi 150-liikmeline perekond. Ma ei räägi seda enda kiituseks.
Mul pole põhjust kiidelda, kuid ma ütlen teile, et see töötab. Esitan teile väljakutse, tahan, et
te küsiksite enda käest, millisest usust tulenevat õigsust ma praktiseerin? Kas see on vaid
religioosne õigsus, nii nagu Jesaja poolt kirjeldatud inimestel, kes kulutasid palju aega
templiteenistustele, kuid unustasid orvud ja lesed? Või on see õiglus, mis hoolitseb inimeste
eest? Mõelge sellele korraks. Üritan rääkida täpselt. Kuuldes seda jutlust: kas ma ütlen
endale:“ Pean tunnistama, et pole harjutanud Piiblis kirjeldatud õigsust. Olen olnud mitmel
viisil isekas ning enesekeskne. Olen hoolitsenud enda eest, vaid iseenda eest.“ Kindel viis
tüdinemiseks on olla enesekeskne. Ma ei või olla enesekeskne, ilma et ma tüdineksin,
iseendas pole midagi, mis meid rahuldaks. Mõelge, kas vajate enda ellu muutust. Olen
rääkinud teiega ausalt. Armastan teid. Olete olnud minuga väga sõbralikud. Võiksin lahkuda
ja teid õnnistada, kuid ma ei tee seda, kuna usun, et Jumal saatis mind, et esitada teile
väljakutse. Olete nelipühilased, karismaatilised, räägite keeltes, koorid laulavad otsekui
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inglid, te loete vaimulikke raamatuid ja vaatate jutluste kassette. Kuid mida te teete neile, kes
teid tõeliselt vajavad- vaestele, kodututele, orbudele, hüljatud lastele? Mida te teete neile? Kas
te teete üldse midagi? Ameerika kogudused muutuksid, kui nende liikmed käituksid nagu
kristlased, hoolitsedes nende eest, kellede eest keegi ei hoolitse, armastades neid, keda ei
armastata ja kui kogudused osutaksid armastust, selle asemel et oodata, et inimesed tuleksid
kogudusse. Minge maailma, osutage armastust inimestele, keda pole armastatud, hoolitsege
nende eest, kelle eest pole kunagi hoolitsetud, siis inimesed küsivad:“Kes need inimesed on?
Miks nad käituvad nõnda?“ See tooks ühte õiget aktiivsust meie maale, Jumala auks. Kui
lähme inimeste sekka, siis varem või hiljem tahavad nad teada, mis paneb meid liikuma.
Teiseks, kui karismaatikud ja mittekarismaatikud hakkavad koos hädasolijaid aitama, pole
enam tähtis, millisesse ülesvõtmisesse keegi usub. Siis huvituvad inimesed sellest, millist
praktilist abi nad võivad osutada. Usun, et põhjustaksime Jumala liikumist USA-s ja
Inglismaal, kui hakkaksime käituma nii, nagu kristlased käituvad. Ma loodan, et pole teid
solvanud, kuid sellist kristlust kuulutab Uus Testament. Sellisest usust räägib kogu Piibel.
Usk, mis hoolitseb, usk, mis armastab, usk, mis teeb midagi! Teil on hea kogudus ning paljud
teist teevad head tööd, kuid paljud ei tee. Nüüd on teil võimalus teha lihtne otsus:“Ma teen
midagi. Ma rakendan oma usu tööle. Hoolitsen nende eest, kellede eest ei hoolita. Osutan
armastust neile, keda ei armastata. Hoolitsen kodutute ja vaeste eest omal kulul, pakun kasvõi
ööbimisvõimalust omaenda ilusas voodis, mida olen puhta ja kaunina hoidnud.“ Milline
ohver! Ka Jeesus ohverdas. Ta loobus taevast ja tuli maa peale, võttes inimese kuju ehk olles
alandlik, kuulutas praktilisel viisil, sattudes lõpuks ristile. Olen sageli öelnud
ameeriklastele:“Teie koguduste ebajumalaks on mugav elu.“ See dikteerib paljuski meie
tegevust. „Kui mulle sobib ja see on lõbus, siis ma teen seda.“ Annan teile Ristija Johannese
nõu:“Parandage meelt!“ Te peate muutma oma mõtlemist ning meeli, te peate muutuma.
Nüüd on võimalus seda muudatust teha. Ärge tehke seda otsust, kui te ei mõtle seda tõsiselt.
Kõik siinolijad ei vaja seda otsust, kuid osadele on see vajalik, võib-olla pole te selleks veel
päris valmis, kuid Jumal näeb teie südant, Ta teab täpselt, mis teie mõtetes liigub, kõike
mõttemaailma võitlusi, kogu ebakindlust. Soovitan teil siiski teha üks otsus. Meeleparanduse
tegu on otsus, mitte tunne. Peaksite tegema selle otsuse:“ Olen õige kristlane. Teen nii, nagu
Piibel õpetab, hoolitsen orbude ja leskede eest, annan toitu näljastele, võtan kodutuid oma
koju. Just nii nagu Jeesus ja Ristija Johannes ütlesid. Jumal pole oma meelt muutnud. Ta on
täna sama, kes Ta oli eile. Kui teete pärast hoolikat kaalumist otsuse:“Tahan olla pühendunud
kristlane ja täis õigsust Uue Testamendi järgi, hoolitsedes nende eest, kelle eest ei hoolitseta
ning minnes üksikute ja kannatajate juurde.“ Ma pole iseloomult väga tundeline, kuid Jumal
on rääkinud minuga, nii et osadest asjadest ei saa ma ilma nutmata rääkida. Minu süda on
eriliselt üksikemadega. Olen nende kaitsja. Ma ei kujutanud ette, et abiellun kahe üksikemaga.
Esimesel oli 8 ning teisel 3 last. Teekonnal noppisime ühe juurde ning ma ei kahetse midagi.
Olen elanud täielikku, rikkalikku elu. See on olnud väljakutse ja õnnistav, see pole olnud
lihtne, kuid ma ei vahetaks seda millegi vastu. Kahju on neist, kes elavad lihtsat elu ilma
väljakutseteta ning ohvriteta. Nad ei tea, millest jäävad ilma. Kas teile tundub, et Jumal on
teiega rääkinud? Kristlus pole vaid kirikupingi nühkimine, see pole vaid hümnide laulmine,
vaid see on nende eest hoolitsemine, kelle eest ei hoolitseta, kadunute otsimine, neile
jutlustamine, kelleni evangeelium pole jõudnud. Meie teenistuse motoks on: „Jõuda
eraldatuteni, õpetada õpetamatuid ja puudutada üksildasi“, kuna oleme märganud, et vaid
Piibli või raamatu kinkimine pole piisav. On vaja osutada armastust, on vaja kallistada. Meie
kuulutustöö iseloom on muutunud pärast seda, kui suunasime oma rahalised fondid
radikaalselt Albaaniasse ja Kosovosse. Kogusime ülemaailmse rahalise annetuse, see oli
suurim korjandus, mida oleme kunagi saanud, kuna see teema puudutas inimesi. Need, kes
jutlustavad, teevad midagi. Olen juba mitu korda öelnud:“Tehke midagi!“ Kui te tahate
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midagi teha ning oma peas otsustada, et te tahate pühenduda, siis tehke oma otsus Jumalale,
iseendale ja teistele teatavaks.
Armastuse käsk.
Lugesin Piiblit, nagu ma ikka loen iga päev ja nägin midagi üllatavat. Tahan seda teiega
jagada. Enne aga küsin teilt sellise küsimuse. Kas oleksid tõesti põnevil, kui me saaksime
mõjutada oma piirkonda? Usun, et Jumal on näidanud, väga lihtsalt Pühakirjast võimaluse,
kuidas seda teha. Ma ei räägi sellest, et kõik saavad päästetud, vaid et kõik need inimesed
saaksid võimaluse seista silmitsi Jeesuse tunnistusega väga reaalsel ja võimsal viisil. Usun, et
Jeesus ise selgitas meile, kuidas seda teha saame. Loen Jh 13:34-35. Need on osa Jeesuse
viimastest sõnadest jüngritele. Jh 13:34-35:“ Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist!
Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest tunnevad kõik, et
olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.“ Väga lihtne, kas pole? Võite esitada kõigile
väljakutse Jeesuse tunnistusega. Ma ei ütle, et nad kõik pöörduvad, kuid kõik võivad seista
silmitsi Jeesuse tunnistusega. Jeesus ütles, et selle läbi kõik saavad teada, ükskõik kus te olete,
et olete minu jüngrid. Nad seisavad silmitsi Jeesuse reaalsusega ja eluga, mis pühendatud
Tema teenimisele. Kuid mis on see „see“? Mille läbi saavad kõik teada? Vastus on nii lihtne,
et võime selle märkamata jätta. Teate, ma tulin filosoofia taustast Issanda juurde ja seejärel
Pühakirja juurde. Üks asi, mis on mulle alati muljet avaldanud, kui Piiblit hakkasin lugema,
on lihtsus. Olin harjunud pikkade keeruliste fraasidega. Filosoof Kant kirjutas ükskord lause,
mille pikkus oli üle kahe lehekülje ilma ühegi punktita. Kujutate ette, kuidas sellist lauset
lugeda? Ja siis tulin Piibli juurde ja Jeesuse juurde ja see on nii lihtne, nii kahe jalaga maa
peal, nii praktiline. See muutis täielikult mu mõtlemise. Mu eesmärk on hoida asjad lihtsana.
Kui need lähevad keeruliseks, siis see ehmatab mind. Mõtlen, et mida ma valesti teen. Nii et
see on nii lihtne, aga mitte täiesti kerge. Usun, et meil on kohustus esitada kogu maailmale
väljakutse Jeesuse tunnistusega. Jeesus ütles:“ Minge kõike maailma ja kuulutage
evangeeliumi.“ Tahan välja tuua veel midagi väga lihtsat. Armastus ei ole valik. See on käsk.
Jeesus ütles:“ Ma ei soovita teile, ma ei paku välja. Ma annan teile käsu. Armastage üksteist.“
Kuidas peaksime üksteist armastama? Samamoodi nagu Jeesus meid. See on isetu, ennastandev, kõigepealt teiste kasu otsiv. Jeesus ütles, et kui sul on selline armastus, märkab seda
terve maailm, sest nad ei näe seda mitte kuskil. Nad näevad isekust, enesekesksust, rabamist.
Võid kogu olukorra revolutsiooniliselt muuta, kui näitad Jumala armastust. Kuid pead meeles
pidama, see ei ole valik, see ei ole soovitus ega variant, see on käsk. Seega, kui me ei tee seda,
mis me siis oleme, ühe lihtsa sõnaga? Sõnakuulmatud. Meil on kaks varianti. Võime
armastada üksteist nii, nagu Jeesus armastas ja olla kuulekad või mitte armastada üksteist ja
olla sõnakuulmatud. Kuid pea meeles, see ei ole soovitus ega ettepanek. Jeesus ütles väga
selgelt ja täpselt, et see on käsk ja Ta ütles veel, et see on uus käsk. Juudi rahvas on harjunud
Moosese 10 käsuga. Mõnes mõttes võib seda kutsuda 11. käsuks ja usun, et see sisaldab endas
kõiki 10 käsku. Kui teeme seda, siis peame kõiki käske. Selle läbi kõik tunnevad, et olete
Jeesuse jüngrid, kui armastate üksteist. See ei ole enesekeskne, ennast-imetlev armastus. See
on ennast andev armastus. Armastus, mis annab elu nende eest, keda ta armastab. See on väga
lihtne, elementaarne ja väga harvaesinev. Kui küsiksid tänapäeval enamikelt inimestelt
Ameerikas, mis on nende arvamus kristlikest kogudustest, siis nad ei räägiks armastusest.
Maailm ei näe meid sellisena. Leidub imelisi, fantastilisi erandeid, kuid enamasti näevad nad
meid religioossete inimestena. Inimestena, kel on reeglid; kes saavad kokku imelikes
hoonetes. Nad ei taha sinna sisse minna, kuna nad pole kunagi silmitsi seisnud selle tõelise
tunnistusega. Arvan, et ajalugu tõestab seda. Ma ei ole kindlasti ajaloolane, kuid tean, et
Rooma impeeriumis, olles võimsamaid, kaua-kestvamaid ja ulatuslikumaid impeeriume
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ajaloos, ütlesid uskmatud kristlaste kohta:“Vaadake, kuidas need kristlased üksteist
armastavad.“ See oli nende tähelepanek. Kas jätame inimestele sellise mulje? Kolme sajandi
jooksul pidi tolle aja võimsaim impeerium alluma Jeesusele, juudi puusepa kuulutusele, kes
hukkus roomlaste võllas. Kuidas nad muutusid? Nagu Jeesus ütles:“Sellest tunnevad kõik, et
olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.“ Mõelge sellele korraks. See ei ole midagi
võimatut meile. Seda on võimalik teha. Nüüd tahan teile rääkida natuke armastusest. See
armastus, millest räägin, ei ole tegelikult üldse emotsioon. Inimesed lähevad elevile tunnetest.
Arvan, et just meie kaasaaegses kultuuris sõltub väga palju inimeste tunnetest. Kuid see
armastus Jumala rahva juures, millest Piibel räägib, ei ole tunne. See on otsus. Pöörame Ps
18:2. Need on Taaveti sõnad:“Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!“ See ei ole
emotsioon, see on otsus. Taavet tegi otsuse. See sõna „armastan“ seal ei ole tavapärane
heebreakeelne sõna. See sõna on otseselt seotud emaüsa või sisikonnaga. Teisisõnu,
ameeriklased ütleksid „kõhutunne“ või „sisetunne“. Kipume arvama, et selline tunne ei sõltu
meist, aga Taavet ütles:“ Issand, ma annan sulle sisemise armastuse, täieliku pühenduse, kogu
mu isik on selle sees.“ See on otsus. Oled sa kunagi teinud selle otsuse? Oled sa päriselt
otsustanud, et armastan Issandat kõigega, mis mu sees. Kõik, mis mul on, on Tema oma. Ma
ei hoia midagi tagasi. Ükskõik, mis Ta palub mul teha, ma teen seda. Siiani tundes oma
südant, ja süda on petlik, me ei saa usaldada oma südameid. Kuid siiani, niipalju kui tunnen
oma südant, olen otsustanud armastada Issandat. Olen teinud selle otsuse. See ei ole tunne.
Võid öelda, et ma ei ole emotsionaalne inimene, kuigi sa eksiksid selles. Sul on minust väline
mulje, et ma pole emotsionaalne, olen väga emotsionaalne ja muutun vanemaks saades
emotsionaalsemaks. Kuid see ei ole emotsioon. See on otsus. Olen teinud selle otsuse. Ma ei
uhkusta, vaid lihtsalt räägin tõtt. Olen otsustanud, et armastan Issandat kogu oma südamest,
hingest, meelest ja jõust. Ta on seda väärt. Ta on teinud kõik minu jaoks. Vähim, mida teha
saan, on Teda armastada ja see ei ole piinarikas. See võib minna aeg-ajalt maksma, kuid see ei
ole kindlasti piinarikas. Seega pea meeles, armastus on otsus, see on sisetunne. See on palju
sügavam kui pealiskaudsed tunded ja armsad sõnad. See on otsus. Taavet tegi sellest isikliku
otsuse:“Ma armastan sind.“ Kuid 1 Jh 4. peatükis esitatakse meile kollektiivne väljakutse, mis
viib meid veelgi edasi. 1 Jh 4:7-8. Tahan välja tuua, et selline armastus, millest Johannes
räägib, on ka otsus, kuid see on ühine otsus. Tahan lugeda need sõnad:“ Armsad, armastagem
üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb
Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus.“ Näete, see on
ühine otsus:“Armastagem üksteist.“ Kujutage ette, kui kõik inimesed selles toredas koguduses
teeksid ühise otsuse: armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast! Ja siis üks imelisemaid
väiteid Piiblis, see on nii lihtne, et jätame selle märkamata. See ütleb: igaüks, kes armastab,
on sündinud Jumalast. See on lihtne, kuid mõtle, millele see viitab. See tähendab, et on
olemas selline armastus, mis saab tulla ainult läbi uuestisünni. Kui sa kunagi koged sellist
armastust kellegis, siis tead, et see inimene on uuestisündinud. See tähendab ka seda, et kui
sul ei ole sellist armastust, siis on küsitav, kas oled uuesti sündinud. Võime sellest teha
õpetusliku probleemi- selgitada päästet, samme, olen teinud seda lugematuid kordi, kuid see
ei ole viimane proovilepanek. Viimane proovilepanek ei puuduta õpetust, vaid armastust.
Igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast. Sul ei saa olla sellist armastust, kui sa pole
Jumalast sündinud. Kuid kui oled Jumalast sündinud, siis selline armastus peaks olema
tõestus sellest. Ütleme seda koos:“Igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast.“ Võrdleme
veel ühte kirjakohta, mis kinnitab seda, mida olen rääkinud. 1 Pt 1:22-23:“Et te olete
kuulekuses tõele oma hinged puhastanud.“ Kuidas sa puhastad oma hinge? Tõde teades? Ei.
Tõele kuuletudes. Kui tahad olla puhas, siis kuuletu järjepidevalt, jätkuvalt tõele. „Et te nüüd
olete oma hinged puhastanud...“ Paljud on nõus, et meie hinged vajavad puhastust? Nii saame
seda teha- tõele kuuletudes. Mitte teades tõde. Pead tõde teadma, kuid sellest ei piisa. Pead
sellele ka kuuletuma. „siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast
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südamest.“ Kas armastad oma kaasusklikke raugematult, kirglikult? Teate, mul on veel üks
sõnum, mida ma ei hakka jutlustama, kuid see on:“ Palju kirge on su usus?“ Olen mõistnud, et
usk on kirglik. Ja siis öeldakse, kuidas seda teha. 1 Pt 1:23:“Teid pole uuesti sünnitatud
kaduvast, vaid kadumatust seemnest. Jumala elava ning jääva sõna kaudu.“ Kuidas omada
sellist armastust? Ainult ühel viisil: sündides uuesti Jumala Sõna kadumatust seemnest. Mu
sõber, kelle nimi on päris tuntud, ta on jutlustaja, ütles, et uuestisünnist on saanud Ameerikas
omamoodi kultus. Lugesin kuskilt statistikat, et 47% ameeriklastest on uuesti sündinud. See
on absurd. Kus on selle tõestus? 47% ameeriklastest võivad õpetuslikult teada uuestisünni
kohta, kuid nad ei ole uuesti sündinud. Kui 47% ameeriklastest oleks uuesti sündinud, oleks
see väga teistmoodi maa. Ma kahtleks, kas 5% on uuesti sündinud. Kuid ma ei ole statistik,
võin eksida. Tahan teile nüüd rääkida kahest asjast armastuse kohta Jaakobuse kirjas. Loen
Jaakobuse, Johannese ja Peetruse kirjadest. Jk 1:25 ja siis Jk 2:8. Jk 1:25:“ Kes on aga
kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja,
vaid tegude tegija- see on õnnis oma tegemises.“ Ja siis Jk 2:8:“Te teete hästi, kui te
tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi:“Armasta oma ligimest nagu iseennast!“
Seega seda seadust,“armasta oma ligimest nagu iseennast“ kutsutakse kahte moodi:“täiuslik
seadus“ ja „kuninglik seadus“. See on täiuslik seadus, sest see sisaldab kogu ülejäänud
seadust. Kui teed selle järgi, siis täidad kogu seadust. See on täiuslik seadus. See on kuninglik
seadus. See on kuninglik seadus ja see on vabaduse täiuslik seadus. See on väga lihtne, kuid
väga tähendusrikas. Keegi ei saa sind sundida mitte armastama. Kui oled otsustanud
armastada, ei saa sind keegi peatada. Nad võivad öelda igasuguseid karme asju sinu kohta,
võivad kohelda sind väga õelalt, halvasti, kuid nad ei saa peatada sind armastamast. Kas pole
nii? Seega see on vabaduse täiuslik seadus. Lisaks sellele on see seadus, kuna sisaldab kogu
ülejäänud seadust. Kui sa tõesti armastad oma ligimest kirglikult, puhtast südamest, täidad sa
kõiki teisi käske. See on vabaduse täiuslik seadus. Teisisõnu, kes on täiesti vaba? See, kes
armastab. Mitte keegi ei saa sind peatada. Täiuslik näide sellest on Jeesus. Nad tegid Talle
kõike: nad peksid Teda, torkasid Ta käed ja jalad läbi, panid okaskrooni pähe, andsid äädikat
juua, sõimasid, häbistasid. Kuid mis oli üks asi, mida nad ei suutnud teha? Nad ei suutnud
peatada Teda armastamast. Ta armastas neid lõpuni. Kui armastad sellise armastusega, siis ei
saa mitte keegi sind peatada. See on vabaduse täiuslik seadus. Sa oled ainus tõeliselt vaba
inimene maa peal, sest keegi ei saa sind takistada selles, mis teha tahad. Kas pole imeline?
See hämmastab mind iga kord, kui sellele mõtlen. Mitte keegi ei saa sind peatada. Sellepärast
on see vabaduse täiuslik seadus. Nüüd tahaksin teha selle isiklikuks. Teen selle kõigepealt
enda jaoks isiklikuks. Tahan lugeda Mk 1 lõpust. Mk 1:40-42:“ Ja Jeesuse juurde tuli
pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites ütles talle:“ Kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks
teha!“ Ja Jeesusel hakkas temast hale, ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles:“ Ma
tahan, saa puhtaks!“ Ja otsekohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks.“ Siin ütleb, et
Jeesusel hakkas temast hale. See on väga huvitav, sest see läheb täpselt kokku sõnaga, mida
Taavet kasutas Ps 18. See on „kõhutunne“. See viitab soolestikule. Minu meelest Old King
James tõlge räägib „sisikonna kaastundest“. Seal ongi meie sügavaimad tunded. Nad ei ela
südames, selles füüsilises südames, vaid sisikonnas, sealt saab kõik alguse. Ja see sõna, mida
seal kasutati, oli Jeesuse „soolestik oli liigutatud“. Sellest siin räägitaksegi. Kõikides keeltes,
mida tean- ladina, kreeka, heebrea- see tõeliselt sügav, sisemine osa sinust ei ole see füüsiline
süda, vaid hoopis see (soolestik). Usun, et me kõik teame, et sealt saab kõik alguse: olgu see
armastus, hirm, vihkamine- sealt see algab. Nii et seal ütleb, et Jeesuse „soolestik (sisemus)
oli liigutatud“ selle mehe suhtes. Seda sõna „kaastunne“ tegelikult ei mainita kreeka keeles.
Kui lugesin seda, siis küsisin endalt isikliku küsimuse:“Mis mind liigutab? Mis paneb mind
tegutsema? Kas mind liigutab tegelikult kaastunne? Või liigutab mind hoopis isiklik
ambitsioon, omakasu, soov suruda läbi oma tahet? Las ma loen midagi Fl 2 peatükist. Võib
tunduda, et rõhutan seda liiga palju, kuid olen tõesti jõudnud järeldusele, et suurim probleem
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kirikus tänapäeval on jutlustajate isiklikud ambitsioonid ja ma ei ütle, et see minu kohta ei
käiks. Fl 2:1:“Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse
lohutus, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne,...“ Need
on kõik väga võimsad sõnad. Need ei ole pealiskaudsed tunded. Need lähevad sügavale
sisemusse. Fl 2:2:4:“ Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on
sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiusu ega auahnuse
pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.“ Ma ei tea, kas arvate, et
rõhutan seda liiga palju, kuid näen kirikus nii palju isiklikke ambitsioone. Ja ma kohtan palju
toredaid jutlustajaid. Kuid minu meelest väga suur osa edasiviivast jõust koguduses on
ambitsioonid, et saada suuremat kogudust, pidada suuremat konverentsi, saada rohkem
kontakte oma postitusnimekirja, et teha ennast tuntuks, et saada inimesi minust huvi tundma.
Võib-olla olen küüniline, kuid näen, et see on üks peamisi edasiviivaid jõude tänapäeva
koguduses. Ja Paulus ütleb, et lõpetage see ära, sel pole mingit kohta siin, ärge tehke midagi
isiklike ambitsioonide pärast. Mis peaks meid liigutama? Mis on vastus? Armastus või
kaastunne. Ma küsin nüüd teilt, paljud teist on Issanda teenistuses, tegelikult kõik te peaksite
ühel või teisel viisil olema. Mis liigutab sind? Mis sind motiveerib? Mis ajendab sind tegema
asju, mida sa teed, ütlema asju, mida ütled, suhtlema inimestega nii, nagu suhtled? „Armsad,
armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast
ja tunneb Jumalat.“ Kas tõesti see motiveerib meid? On see Jumala armastus? Kaastunne?
Jagan midagi, mida Jumal vahel õhutab mind jagama. Seda on raske rääkida. See on väga
valulik. Kuid pärast seda, kui Jumal kutsus mu naise Ruth’i koju enda juurde, kogesin väga
sügavat kurbuseaega. Kuid nägi, kui väga inimesed mind armastasid. See oli ilmutus. Sain
kirju maailma eripaikadest, erirahvustest inimestelt, erinevatest konfessioonidest- lohutades
mind, kinnitades mind oma armastuse ja palvetega. Ma ei teadnud kuni selle ajani, et
maailmas on nii palju armastust. Ma ei teadnud, et nii paljud inimesed armastavad mind. Ja
mind ei ole kindlasti lihtne armastada, kuid, kuid tänu suurele püsivusele on see võimalik.
Kuid sain kirja ühelt naiselt, ei mäleta isegi ta nime. Ta suunas mind Ps 84:6-7 juurde:“Õnnis
on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.“ Teisisõnu, tal ei ole
püsivat elupaika siin maailmas. Ta on teekonnal ühest maailmast teise. Siis ütleb seal nende
inimeste kohta- selle salmi see naine lugeski mulle, Ps 84:7:“Nutuorust läbi käies teevad nad
selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega.“ Peate teadma, et „baca“
tähendab heebrea keeles „nutma“. Seda salmi ei ole võimalik mõista, kui sa seda ei tea. Niisiis
Baca orust läbi käies, teevad nad selle allikaks. See naine ütles mulle, et võib-olla pead sellest
orust läbi minema, kuid sa ei pea sinna jääma. See mõjus mulle nii sügavalt, et ei suutnud
edasi lugeda, vaid lihtsalt istusin ja vaatasin ainiti seda salmi. Ja Jumal tegi midagi. Siin ütleb,
et Nutuorust (Baca orust) läbi käies teevad nad selle allikaks. Sel hetkel avas Jumal allika
minu sees. Olen olnud kristlane peaaegu 60 aastat, rääkinud keeli, teinud kõiki neid asju, aga
minu sees toimus midagi täiesti uut. Minu sees avanes üks allikas, see oli kaastunde allikas.
Ma polnud midagi sarnast kogenud. Olen tundnud Jumala armastust, armastanud paljusid
inimesi, olen loomulikult armastanud oma mõlemat naist ja oma perekonda. Kuid see oli
miski, mis ei tulnud Derek Prince’ist, see tuli mujalt, see oli allikas. Ja see oli kaastunne. Ma
pole kunagi varem midagi täpselt sellist kogenud. Hakkasin mõistma, mida tähendab see, et
Jeesus oli liigutatud kaastundest. Mõistsin, et Jumal jagas oma kaastunnet minuga. Sel hetkel
palusin kahte asja:“Issand, ära lase kunagi millelgi seda allikat rikkuda ega rüvetada ja ära
lase sellel kunagi lõppeda.“ See ei allu muidugi minu kontrollile, mina ei otsusta, millal see
esile tõuseb. Seda teeb Jumal. Kuid olen õppinud midagi väga huvitavat. Kui see allikas
minus voolab, siis see tõmbab inimesi minu juurde. Nad isegi ei tea, miks nad tulevad, kuid
nad tunnevad midagi, mida on igatsenud. See annab mulle ka mingis mõttes väe inimeste üle,
pean olema väga ettevaatlik, et ma seda ära ei kasuta. Kui inimesed kogevad tõelist jumalikku
kaastunnet, on nad nõus tegema pea ükskõik mida. Kuid usun, et Jumal ootabki seda, et
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armastaksime üksteist Tema jumaliku armastusega. Jumal on teinud veel midagi minu jaoks.
Jumal on andnud mulle üleloomuliku hoole orbude, leskede, vaeste ja vaevatute vastu. Jumala
armu ja halastuse läbi olen perekonna pea, kus on 12 kasulast, seega ei saa öelda, et ma ei ole
nende heaks midagi teinud. Võime rääkida nii palju kui tahame usust ja õigsusest, kuid kui ei
tee midagi nende jaoks, kes meid vajavad, räägime tühje sõnu. Ja neist pole puudust, kes meid
vajavad. See on asi, mille üle ei saa kurta. Nad ei ole kellestki kaugel- inimesed, kes
meeleheitlikult vajavad armastus. Nad on üksi, nad on hoolitsuseta, neil ei ole vastuseid. Nad
on meeleheitel. Ja sa ei pea oma kodust väga kaugele minema, et selliseid inimesi leida. Olen
hakanud mõistma, et see on Jumala eesmärk, seda Jumal ootabki. Jutlustasin, juba enne seda
kogemust, Virginia osariigis, ühele grupile mustanahalistele vendadele. Sõnumi lõpus tuli mu
juurde üks noor mustanahaline mees ja ütles:“ Vend Prince, kas sa palvetaksid mu eest?“
Küsisin, mida ta soovib. Ta ütles, et ta võik rääkida inimestele samasuguse kaastundega, mis
mul on. Vaatasin talle otsa hetke ja ütlesin, et üks hind tuleb maksta. Sest teadsin, et mulle on
see maksma läinud. Ta vaikis mõne hetke ja ütles siis:“Ma tahan seda ikkagi.“ Palvetasin ta
eest ja ma ei kahtle, et Jumala käsi on selle noormehe elu peal. Kas tunned samamoodi täna?
On üks allikas, mille Jumal suveräänselt sinu sees avab. See ei allu sinu kontrollile, sina ei
otsusta, millal see juhtub. Mõistate, on asju, mis ei tule ilma kannatamiseta. Mind on alati
hämmastanud Pauluse palve Fl 3:10:“Ma püüan ära tunda teda (Jeesust) ja tema ülestõusmise
väge ja tema kannatuste osadust.“ Ja palju, palju kordi ütlesin Issandale, kui seda salmi
lugesin:“Issand, ma ei tea, kas saan seda tegelikult öelda. Kas ma tegelikult tahan teada Sinu
kannatuste osadust?“ Olen aus inimene, usun, et see on üks põhilisi eeliseid Jumala jaoks, kui
Ta minuga tegeleb. Olen aus enda ja teiste vastu. Ütlesin palju kordi Issandale, et ma ei ole
kindel, kas võin öelda, et tahan tunda Sinu kannatuste osadust. Ja Issand oli väga kannatlik
minuga, Ta ei sundinud mind, kuid olen mõistnud, et mõned asjad tulevad ainult läbi
kannatuste. Kannatus teeb midagi sellist, mida miski muu ei tee. See valmistab pinnast selle
allika jaoks. Mäletan, kui olin sõjaväes meditsiiniline reamees, nagu seda Briti armees kutsuti.
Pidin hoolitsema haavatute ja haigete eest, kuid tegelikult osutusin palju kasulikumaks teistes
asjades ja seega ei teinudki seda tööd. Õppisin sellest kogemusest Briti sõduritega, et
inimesed, kes on koos kogenud tõeliselt raskeid, ohtlikke asju- nad on olnud püssitule all,
kaevikutes, mis tahes kohtades, siis on nad teistest erinevalt kokku liidetud. Neil võib olla
väga erinev iseloom, sotsiaalne tasand, paljud muud asjad, kuid kogeda koos midagi sellist,
see liidab inimesi. Usun, et Jeesus tahab olla meiega kokku liidetud ja kui elame seda koos
Temaga läbi, siis on meil side Temaga, mida ei saa murda. Ma ei oota kannatusi, kuid olen
nendeks valmis. Ma ei otsi neid taga, ei jookse järele, kuid mõistan, et on asju, mida Jumal ei
saa teha minu sees ilma kannatusteta. Seega olen käinud läbi Nutuoru, Jumal on avanud selle
allika. Ma ei ole enam seal. Kui nutsin täna, siis mitte kurbuse pärast, vaid kaastundest
inimeste vastu. Kuidas on lood sinuga? Kas sooviksid teha pühendumuse? See on piibellik
pühendumine, sa ei pea seda tegema. Lähed ikka taevasse, kui sa ka ei tee seda, kuid jääd
millestki ilma maa peal. Kas ütleksid Pauluse sõnadega:“Ma püüan ära tunda teda ja tema
ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust.“ Siis mõistsin, asjad, mis tulevad nii, on asjad,
mis ei saa tulla mingil muul moel. Ütlesin aastaid, et Jumal on ennast ilmutav Jumal. Ta
armastab end ilmutada, jagada. Kuid hiljuti olen mõistnud neid asju kogedes, et Jumalal on
veel sügavam igatsus. Ta tahab, et jagaksime seda, mida Tema läbi elab ja kogeb. Ja kui lähed
läbi selle oru, siis jagad midagi väga kallihinnalist, väga imelist. Tuled Issandale lähemale kui
kunagi varem. Seda Jumal tahabki. Ta ei huvitu sellest, et me kannataksime, vaid sellest, et
tahab jagada oma kannatusi meiega. Ma ei räägi Jeesuse kannatustest ristil, need olid
ainulaadsed. Ainult Tema võis seda teha. Räägin Jeesuse kannatustest koguduse pärast. Kas sa
ei arva, et Jeesust kurvastab vahel see, kuidas kogudus käitub. Võime olla kriitilised, võime
süüdistada, võime näpuga näidata. Usu mind, keegi ei saaks seda paremini teha kui mina.
Kuid see ei ole see, mida Jumal ootab. Ta ootab:“Kas oled nõus jagama mu sügavat hoolt mu
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pruudi pärast, selle pärast, keda ma nii väga armastan? Kas võin jagada oma kannatusi
sinuga? Alles nüüd hakkad jõudma sügavasse vette. Ma ei ole kunagi olnud pealiskaudne
inimene. Olen väsinud pinnapealsusest, olen väsinud tühjast religioonist, tühjadest
ülestunnistustest, mida tehakse selleks, et Jumalalt midagi saada, kuid mida arvatakse, et
täitma ei pea. Usun tõesti, et Jumal on saatnud mind siia, et esitada teile väljakutse ühe otsuse
suhtes. Kuidas ma väljendaksin seda otsust? „Issand, mis tahes selleks vaja on, ava see allikas
minus. Ma ei taha olla pealiskaudne, lihtsalt kirikuskäija. Issand, tahan tuua rõõmu Su
südamesse. Tahan, et oleksid rahul minuga, mitte sellega, mida teen, vaid minuga. Tahan olla
osaduses Sinuga seal sügavates kohtades.“ Ps 84 on veel üks huvitav asi:“Nutuorust läbi käies
teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega (ing- vihm katab
neid veetiikidena)“ See sõna „vihm“ seal on sõna, mida kasutatakse algkeeles „Püha Vaimu
hilisvihma“ kohta. Usun, et sinna see hiline vihm sajabki. Ja see on huvitav, et see katab
veetiigid. See ei kata igat kohta. See katab madalad kohad. Kui Jumala Vaim liigub, siis
alandlikud on need, kes saavad õnnistatud. Inimesed, kel ei ole mingeid nõudmisi, uhkust,
eneseõigustust. „Issand, siin ma olen. Olen lihtsalt veetiik, täida mind.“ Teen sulle ettepaneku
öelda Issandale:“ Issand, ma tahan Sind tunda, tahan tunda Su ülestõusmise väge ja tahan
tunda Sinu kannatuste osadust. Kui Sina kannatad, Jeesus, siis ma ei taha, et kannataksid üksikannatan koos Sinuga.“ Sa võid järgi öelda või mitte, tee, kuidas soovid. See on sinu otsus.
Kaalu hoolikalt mida sa ütled, sest pead aru andma Issandale. Koguja raamatus ütleb:“ Ära
ütle inglile, et see oli viga, mida ütlesid.“ On olemas üks ingel, kes salvestab kõike, mida
ütleme. See on eesõigus ja au, et Jumal on meist nii huvitatud, kuid see on ka vastutus. Niisiis,
tahan pakkuda teile võimalust öelda vaikselt, mitte kõva häälega järgmised sõnad:“ Issand
Jeesus, tänan, et surid ristil minu eest, et armastasid mind igavese armastusega, et oled toonud
mind enda juurde oma headusega. Issand, nüüd on mul üks palve: et võiksin tunda Sind ja
Sinu ülestõusmise väge ja Sinu kannatuste osadust. Et tõmbaksid mind endaga lähemasse
osadusse kui kunagi varem. Issand, annan end Sulle ilma midagi tagasi hoidmata. Võta mind
sellisena nagu olen ja tee mind, kelleks Sina tahad, et olen, Sinule auks, Issand. Jeesuse nimel.
Aamen.“
Tuleviku kohtamine.
Meie Jumala Sõna on 1 Aj 28:20. Nende sõnadega juhatas Taavet Saalomoni templi
ehitamisel. Taavet rääkis Saalomoniga teises isikus, aga meie, kui tunnistame Jumala Sõna,
ütleme seda enda kohta. Loeme nii:“ Oleme vahvad ja tugevad ja teeme seda, me ei karda ega
kohku, sest Issand Jumal, meie Jumal, on meiega! Tema ei jäta meid maha ega hülga meid,
kuni kõik tööd Issanda koja teenistuseks on lõpetatud.“ Tahan pöörata, arvan, et ajaloo kõige
lühema jutluse juurde. Mt 9:9:“Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi,
tallihoone juures istuvat, ja ütles talle:“ Järgne mulle!“ Ja Matteus tõusis ja järgnes talle.“ See
oli kahesõnaline jutlus:“Järgne mulle!“ Sellel oli võimas tulemus. Mõtlesin endamisi, et kui
peaksin kirjeldama kristlikku elu paari lausega, mis oleks parim viis selle kirjeldamiseks.
Võtaksin selle endale näidiseks- kristlik elu on Jeesuse järgimine. See ei ole eelkõige
õpetuslik küsimus või kiriku liikmeks olemine või teoloogia. See on suhe isikuga, Jeesuse
järgimine. Vaatame tagasi esimeste jüngrite algsele kutsele. Mt 4:18-22:“ Aga Galilea järve
randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks ja tema
venda Andreast, noota heitvat-nad olid ju kalurid-ning ütles neile:“Järgnege mulle ja ma teen
teist inimesepüüdjad!“ Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle. Ja kui ta
läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari, Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid
koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid. Ja nemad jätsid kohe
paadi ja oma isa sinnapaika ning järgnesid talle.“ Seega esimeste jüngrite, kellest said
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apostlid, algne kutsumine oli väga lihtne:“Järgne mulle!“ Arvan, et vahel teeme selle asja nii
keeruliseks, et inimesed satuvad segadusse. Muidugi, see oli tol ajal tavapärane suhtlemine
rabi ja tema järgijate vahel. Tema kõndis ees ja nemad järgnesid Talle. Ja oma õpetaja
järgimine niiviisi näitas nende pühendumust Talle kui õpetajale. Niisiis, Jeesus ütles:“
Järgnege mulle!“ ja siis Ta ütles:“Ma teen teist inimesepüüdjad!“ Kui järgneme Jeesusele, siis
ei ole tähtis, kes me oleme, vaid tähtis on, kelleks Ta meid teeb. Kuid Ta ei tee meid
kellekski, kui me ei järgne. On asju, mida Ta teeb ainult neile, kes Talle järgnevad, kes on
pühendunud Talle. Nad reageerisid kohe. Seal ütleb, et nad jätsid kohe oma võrgud. Usun, et
paljude meie elus tuleb aeg, kus peame andma kohese vastuse. Mäletan, 1946. aastal, kui olin
veel Briti sõjaväes tolleaegses Palestiinas. Kuid teadsin, et Jumal suunab mind, et ma
lõpetaksin oma armeeteenistuse Palestiinas ja abielluksin seejärel Lydiaga. Olin olnud
välismaal kodust ja oma perest eemal 4,5 aastat. Oma teenistuse tõttu võlgnes Briti armee
mulle tasuta kojusõidu Palestiinast. Mu vanaisa, keda väga armastasin, oli vähki suremas. Ta
pidi juba 3,5 aastat varem peaaegu surema, kuid palvetasin ja kirjutasin tormakalt nagu
vastpöördunud ikka ja ütlesin, et ta ei sure, palvetasin ta eest. Ja Jumal hoidis teda veel kolm
aastat. Kuid nüüd oli ta oma elu lõpul ja kaalusin kõiki neid asju- tasuta pilet koju, näha oma
peret, oma kodumaad, näha oma vanaisa. Mõtlesin, et võib-olla saan selle kuidagi plaani
mahutada ja alles siis lõpetada oma ajateenistus Palestiinas. Kuid Issand rääkis minuga tol ajal
ja teeb seda ikka veel. Ja sain sõnumi keeltes ja tõlgitsuse. Ei mäleta täpset sõnastust, kuid see
pilt oli väga selge: laev on sadamas ootamas, valmis minema. Kui lähed nüüd, saad kaasa, kui
ei lähe nüüd, siis jääd sellest laevast maha. Sa ei sõida sellega kunagi. Mõistsin, et Jumal oli
pannud mu ette ühe otsuse- kas nüüd või mitte kunagi. Mäletate, kuskil oli üks mees, kes ütles
Paulusele, et kui tuleb sobivam aeg, siis kuulan sind. Kui inimesed hakkavad rääkima
sobivamast ajast, siis nad plaanivad mitte kuuletuda. Tegin selle pühendumuse ja otsuselõpetada ajateenistus Palestiinas ja alustada oma nö „misjonärikarjääri“ ilma igasuguse
toetuse või rahata üheltki grupilt, v.a need, kes toetasid mu naist ja astusin laevale. Ja see on
mind siiani kandnud. Kuid kui oleksin otsustanud oodata, ei oleks ma kunagi sellele laevale
astunud. Ma ei tea, kuidas mu elu oleks läinud, kuid Jumala eesmärgid mu eluks poleks iialgi
täitunud. Oleksin mööda pannud Jumala plaanist oma elu jaoks. Seega, kui kuulen sõna
„kohe“, siis tähendab see mulle palju. Tahan soovitada sulle, et kui Jumal sinuga räägib, või
kui Ta juba on rääkinud- kui sa ei vasta kohe, siis sa ei vasta kunagi. Jumal on selles mõttes
päris halastamatu, Ta ei anna meile suurt valikut. Tee seda, või mitte- nüüd või mitte kunagi.
Kuid pean ütlema, et vaadates tagasi möödunud 50. aasta peale, siis olen väga rahul, et seda
tegin. Olen ringi reisinud, tegin kunagi nagu öeldakse, saadikutööd ühele
misjoniorganisatsioonile, külastasin kogudusi ja kõnelesin. Kohtasin kahte sorti inimesi: neid,
kes olid kuulnud kutset, tegid selle ohvri ja vastasid. Ja ma ei kohanud ühtegi, kes oleks seda
otsust kahetsenud. Kohtasin teisi, kes teadsid, et on kutsutud, kuid kaalusid kõike variante ja
otsustasid mitte vastata. Ja nad olid kõik erandita rahulolematud, pettunud inimesed. Märkasin
veel midagi kahe esimese jüngrite paari juures: Peetrus ja Andreas, Jaakobus ja Johannes.
Peetrus ja Andreas viskasid võrgud välja. Jaakobus ja Johannes parandasid võrke. Arvan, et
need on kaks põhilist teenistuse tüüpi: võrgu viskamise teenistus ja võrgu parandamise
teenistus. Ükskõik, kummaks oled kutsutud, ole selles ustav. Võrgu heitmist kutsume
evangelismiks, võrgu parandamist võime kutsuda pastori-või õpetajatööks. Kuid kui teil ei ole
mõlemat, siis ei saa te vajalikke tulemusi. Sest aeg-ajalt tekivad võrku augud ja kui heidad
välja aukudega võrgu, pääsevad kalad välja. See on juhtunud minu tähelepanekut mööda
mitmeid, mitmeid kordi evangelismis: võrk on välja visatud, kalad on sisse toodud, kuid
võrgus olid augud ja nad pääsesid välja. Mul on sügav austus Billy Graham’i vastu, kuid pean
ütlema, et minu tähelepanek ja Jeffrey on teile rääkinud, kuidas minust tema nõustaja saimina ei valinud teda, tema valis mind- ta vaatas ringi ja ütles:“Sina!“ Nõustasin 22 inimest sel
esimesel Billy Graham’i festivalil. Meid juhendati nende inimestega ühendust pidama390

kirjutasime neile, helistasime jne. Andsin endast parima, kuid neist 22-st inimesest, kes tegid
nö. „otsuse“, ma ei ole väga kindel, kas keegi neist püsima jäi, v.a need kaks, kelle pastoriks
ma sain. Ma ei ütle, et nad ei jäänud, kuid ma ei ole selles väga kindel. Kas näete, milles oli
probleem- võrgus olid augud. Keegi ütles tol hetkel- kui Billy Graham ütles, et minge tagasi
oma kirikusse ja kui teil pole kirikut, siis leidke endale- üks vend, küüniline inimene, ütles:“
Hästi, aga pole mingit kasu panna elus tibu surnud kana alla!“ See on tragöödia, kuna olen
näinud seda ikka ja jälle juhtumas. Kui võrk ei ole parandatud ja korras, siis võid need kalad
küll võrku saada, kuid enamik neist pääseb välja. Tahan rõhutada, et kristlik elu on eelkõige
suhe ühe isikuga. Õpetusel on oma koht, see on väga tähtis, kuid kui sul on ainult õpetus, ja
sul pole suhet, siis ei ole sul tegelikult midagi. Jeesus ütles:“ Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski
ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ On ainult üks tee- see on Jeesus. Paljud
astuvad sellele teele, kuid ei jõua kunagi sihtpunkti. Sest sihtpunkt on Isa. Jeesus ütles:“Mina
olen tee, tee Isa juurde.“ Jällegi kohtan mitmeid päästetud inimesi, kes on kohtunud
Jeesusega, kuid kel pole kunagi olnud mingit suhet Isaga. 2 Tm 1:12, just oma elu kõpul, kui
Paulus oli vanglas ootamas oma hukkamist, ütles ta sellised sõnad:“Ma tean, kellesse ma olen
uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatut oma
päevani.“ Arvan, et on väga tähtis, et Paulus ei öelnud:“Ma tean, millesse olen uskunud.“ Ta
ütles:“ Ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev
hoidma minu hoolde usaldatut.“ Kui sul on ainult õpetus või teooria või teoloogia või kiriku
liikme staatus, kuid ei ole isiklikku suhet Issandaga, siis oled eksiteel. Uue Testamendi
ilmutus on suhe. Jumala ilmutus on kolm isikut- 1 Jumal: Isa, Poeg ja Vaim. Pole olemas
Jumala konfessiooni, Jumala organisatsiooni. Mis on Kolmainsus- see on suhe. Ülim ilmutus
Jumalast on suhe ja seda Jumal tahabki tuua me ellu- suhet. Jumalaga ja üksteisega. Pean
ütleme, et tagasi vaadates, tegelesin aastaid liiga palju õpetusega ja mitte piisavalt suhtega.
Kui Issand mind 1944. aastal õpetajaks kutsus, keeltesõnumi ja tõlgitsuse kaudu, ütles
Ta:“Olen kutsunud sind Pühakirja õpetajaks.“ Kuulsin sel hetkel esimest korda sellisest
teenistusest. „Olen kutsunud sind Pühakirja õpetajaks tões, usus ja armastuses, mis on
Kristuses Jeesuses, paljudele.“ Ma ei oleks mingilgi moel osanud aimata, kui paljudele see
saab olema. Kogu tänapäeva kommunikatsioon- seda ei olnud tegelikult veel olemaski sel
ajal. Nüüd võid lindistada sõnumi ja see võib jõuda tuhandete, sadade tuhandete, võib-olla
miljonite inimesteni. Võid rääkida raadios ja see võib jõuda terve riigi rahvani. Kõike seda ei
olnud veel olemas. Kui Jumal oleks proovinud mulle näidata, kui paljude inimesteni võin
jõuda, poleks mu mõistus suutnud seda vastu võtta. Kuid mõtisklesin selle kutse üle- tões,
usus ja armastuses, mis on Kristuses Jeesuses. Näen edasiminekut selles- tõde, usk, armastus.
Oma analüütilise, filosoofilise taustaga, esimene asi, millest kinni haarasin, oli tõde. Tahtsin
väga teada, mida Piibel täpselt õpetab ja kuidas on see kõige muuga seotud. Seega panin suurt
rõhku tõele. Siis mõistsin, et tõest ei ole mingit kasu, kui sul pole usku, mille läbi tõde
toimima panna. Nii et pikka aega panin suurt rõhku usule. Kuid siis hakkas Jumal mulle
näitama, et see ei ole kõige tähtsam. Sul võib olla palju usku, palju tõde, kuid kui sul pole
armastust, siis sul pole midagi. Tõesti, mitte midagi. See on nii oluline mõista. Seega
viimased, võib-olla 10 aastat olen üha rohkem tundnud, et kõige olulisem on rõhutada
armastust. Ütlen endale, kui mu töö vili ei ole armastus nende inimeste eludes, keda teenin,
siis loon probleeme. Ja tean, et olen loonud probleeme, sest inimesed on võtnud mu õpetuse,
mis on küll tõde, kuid nad kasutasid seda, et üksteist hävitada. Mõned on isegi selle mu enda
vastu pööranud. Küsisin endalt, et mida ma toodan? Kas ma seda tahangi? Seega hakkasin
jällegi rõhutama armastust, isiklikku suhet Jumalaga- Isa, Poja ja Püha Vaimuga. See on ülim.
Tahan veel ühe asja välja tuua selle kutse suhtes, kaks asja tegelikult. Lk 9 ptk lõpus on meil
nimekiri inimestest, kes tulid vabatahtlikult Jeesuse juurde. Võib-olla te ei mõista seda, kuid
ma ei usu, et Jumal kutsub vabatahtlikke. Iisraelis on meil kõikvõimalikke vabatahtlikke
erinevates organisatsioonides ja gruppides. Vabatahtlik töötab täpselt nii kaua, kui talle sobib.
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Annab endast täpselt nii palju või vähe, kui talle sobib. Võib tulla siis, kui tahab ja minna siis,
kui tahab. Ma ei usu, et Jumal otsib vabatahtlikke. Jumal otsib sõdureid. Kui mind värbati
Briti armeesse 1940 aastal, siis mulle ei öeldud, et kui tahad, siis tule paraadile, kui mitte, siis
pole midagi. Võid teenida aasta, kui sulle sobib ja selle lõpus võid lahkuda. Samuti ei andnud
mulle keegi allkirjastatud dokumenti:“Garanteerime sulle, et sa ei kaota oma elu.“ Paljud
„kristlased“ teenivad sel tingimusel. Teen nii palju, kui tahan, olen nii kaua, kui meeldib ja ma
ei pea andma oma elu. Jeesus ei otsi midagi sellist. Usun, et mida aeg edasi, seda enam
kristlasi peab oma elu maha panema. See ei üllata ega šokeeri mind. Jeesus tahtis ainult teatud
tüüpi järgijaid, seega loeme Lk 9:57 alates:“ Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi
Jeesusele:“Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.“ Jeesus ei öelnud:“ Imetore!
Tule aga kaasa!“ Ta ütles:“ Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole,
kuhu ta oma pea võik panna.“ Teisele ütles ta:“ Järgne mulle!“ Ta näitas ise initsiatiivi. „Aga
see ütles:“Luba mul enne matta oma isa!“ Ma ei usu, et ta isa surnud oli. See tähendas, et nii
kaua kuni mu isa elab, teenin teda ja alles pärast seda saan tulla. Lk 9:60:“Jeesus ütles
talle:“Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!“ Päris
otsekohene, kas pole? „Aga ka üks teine ütles:“ Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba
mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!“ Aga Jeesus ütles:“ Ükski, kes on pannud
käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!“ Ta oli mingis mõttes halastamatu,
kas pole? Kui Ta kutsus, siis Ta nõudis kohest vastust ja tagasiastumatut pühendumist. Ta ei
ole muutunud, seda otsib Ta ka praegu. Nüüd tahaksin vaadata ühte kirjakohta veel, enne kui
hakkame teenima. Olen sellest väga põnevil. Ilm 14. Mõni aeg tagasi ütlesin Ruth’ile, et minu
meelest me ei tea piisavalt Ilmutuse raamatust. Loeme Piiblit koos tihti. Niisiis lugesime ühe
korra ja ma ei saanud midagi. Ütlesin, et loeme uuesti. Teisel korral ei saanud ma ka palju.
Ütlesin, et loeme uuesti. Ja kolmandal korral nagu öeldakse, leidsin „rahapaja“. Jõudsin 4. ja
5. peatükini ja ei saanud sealt enam edasi. Ja kui Ruth küsis mult, mida sa tahad lugeda,
ütlesin:“Ilm 4. ja 5. peatükki.“ See on pilt taevasest ülistusest. Ja see muutis drastiliselt minu
arusaama ülistusest. Ma ei saa täna sellel pikemalt peatuda, kuid tahan sind julgustada. Jumal
ei kohta sind alati esimesel korral, kui sa Tema poole pöördud. Vahel võib tunduda, et Ta
hoopis laidab sind. Kuid ära anna alla. Kui on mingi koht Piiblis, mida tunned, et peaksid
uurima, siis uuri seda 2 korda, 3,4,5 korda. Õpi see pähe, võta see enda sisse ja ühel päeval
saab see äkitselt elavaks. Võib-olla kui räägid kellegagi, annab Jumal äkitselt sulle sõna
sellest salmist selle inimese jaoks. Tahan rääkida 144 tuhandest, mille kohta on arvatavasti
144 tuhat erinevat teooriat. Peame tagasi minema Ilm 7 juurde, et mõista seda 144 tuhandet12 tuhat Iisraeli 12. suguharust. Daan jäeti välja. Ma ei ole üldse kindel, miks, kuid arvan, et
Daan mängis oma võimaluse maha, kuna nad ei läinud oma pärisosale. Iisraelis kutsutakse
seda tänapäeval Gushdan’iks- Tel Aviv’i ümbrus. Vaid nad läksid otse põhjapoole, mida ei
olnud neile pärandiks antud ja juhtisid Iisraeli ebajumalaid kummardama. See on üks variant,
see ei pruugi nii olla. Kuid väga huvitav on see, et kõige raskem piirkond Iisraelis praegu, kus
inimesteni jõuda, on Gushdan- Tel Aviv ja selle ümbrus. Ja usun, kuna Daani suguharu ei
võtnud kunagi oma pärandit, ei ole vaimset väge selle piirkonna üle kunagi murtud. Igal juhul,
12 suguharu, igast ühest 12 tuhat- olen kuulnud loendamatuid vaimulikke tõlgendusi selle
kohta, kuid pean ütlema, et olen väsinud Piibli vaimulikustamisest, sest võid selle tähendama
panna kõike, mida soovid. Usun, et igast 12 suguharust tuleb 12 tuhat järglast- tõelised
iisraellased, tõelised juudid, ükskõik kui ebapopulaarne see ka ei oleks. Seega näeme 7. ptk
esimeses osas neid. Siis näeme suurt rahvahulka, keda keegi ei suuda kokku lugeda, kes
tulevad suurest viletsusest. Mina usun, et see suur paganate hulk, on 144 tuhande juudi
tunnistuse vili. Ma ei ole juut, seega võin seda öelda. Aga kui Jumal valis juudid, siis Ta
teadis, mida tegi. Loodan, et keegi ei solvu selle peale, kuid neil on eriline võime inimesteni
jõuda. Kui võtta selle sajandi ajaloost kolm juudi nime ja kui need nimed poleks seal olnud,
siis poleks meil aimugi, milline ajalugu oleks olnud. Karl Marx, Freud ja Einstein. Nemad on
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kolme peale enam-vähem kujundanud selle sajandi. Kõik juudid- Karl Marx, väga allakäinud
juut, kuritahtlik mees. Freud- ütleksin, et pea sama kuritahtlik. Ja Einstein- särav intellektuaal.
Loodan, et ma ei solva kedagi, kuid olen veendunud, et kui Jumal saab kätte 144 000 juuti,
saab maailm väga tugevasti mõjutatud. Pidage meeles, ma pole juut, olen sama pagan, kui
kestahes. Ja mul ei olnud mingit huvi juutide vastu, kui Jumal mind päästis. Mul ei olnud
vähematki huvi nende vastu. Mul oli Cambridge’s kaks juudist sõpra, nende mõlema nimi oli
Kesh, nad olid nii, kuidas öelda, segunenud, et nad oleksid võinud sama hästi ka paganad olla.
See oli kõik, mida ma juutidest teadsin. Minu pereliikmed olid head inimesed, tüüpiline Briti
kõrgem keskklass. Nad poleks juute kunagi koonduslaagrisse saatnud, kuid neil kõigil oli
sisemine eelarvamus, kui juute mainiti. Head, kultuursed, korralikud inimesed, kuid nad olid
määritud antisemitismi vaimuga. Kuid kui ma päästetud sain, siis olin nii võhik. Ma ei
teadnud, et selleks peab kirikusse minema. Sain päästetud sõjaväe kasarmus keset ööd. Ma ei
teadnud, et pean ootama 6 kuud, enne kui saan vaimuandeid. Niipea, kui Vaimuga ristitud
sain, hakkas Jumal mulle ande andma. Esimene and, mis Ta mulle andis, oli tõlgitsemine.
Pärast seda, iga kord, kui palvetasin, sain ma tõlgitsuse keeltesõnumile. Lõpuks muutus see
koormavaks. Küsisin Issandalt, et kas ikka pean seda tegema. Ta ütles:“Ei, sina valid, kas
tahad seda.“ Kuid pea iga kord, kui palvetasin ja tõlgitsuse sain, siis see kõlas nii:“ Mina olen
Aabrahami, Iisaki ja Jookabi Jumal.“ Mõtlesin endamisi, et mis siis, miks Ta peab seda mulle
ütlema? Kuid mõne aja pärast hakkas mulle kohale jõudma, et Ta „on“ mitte „oli“,
Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. Ja siis Ta ütles midagi hämmastavat Moosesele. Ta
ütles:“See on minu nimi. Ja see on minu mälestus kõigile põlvkondadele, Aabrahami, Iisaki ja
Jaakobi Jumal.“ Kas pole hämmastav, et Kõikvõimas Jumal otsustas end tuntuks teha kolme
inimese Jumalana. Ta tegi valiku. Võid vaielda nii palju kui tahad, kuid Ta ei kavatse oma
valikut muuta. Nii see on. Seega usun, et saab olema 12 tuhat igast 12. suguharust, kes tulevad
Jeesuse juurde ja lähevad edasi kõigi rahvaste juurde. See on minu isiklik arvamus. See ajab
mind põnevile. Sest kui elame Jeruusalemmas, kes teab, keda meie puudutame. Tegelikult,,
üks messiaanlik usklik, kes on meie väga lähedane sõber, tema naine kuulis mind sellest
õpetamas ja neil on viis poega. Ühel päeval see naine palvetas, olles kuulnud mu õpetust
sellest ja ta tundis, et Issand ütles talle:“Kuidas oleks, kui sa õpetaksid oma poegi olema
üheks selliseks tunnistajaks, olema üks 144 tuhandest.“ Usun, et oleme nendele asjadele nii
lähedal, kus need asjad võivad reaalseks saada. Nüüd näeme 144 000 lõppu. Jõuame selle
juurde Ilm. 14 peatükis. Mul pole kahtlustki, et need on samad. Tundub, et nad on täitnud oma
maise kutse, nad on kõik maha pannud oma elud Issanda pärast ja nüüd on nad taevas.
Johannes ütleb Ilm 14:1:“Nägin, ennäe: Tall..“ Mulle väga meeldib see fraas:“Ennäe: Tall..“
Üks ilus laul on kirjutatud „Vaata: Tall, armastan vaadata Talle, ammutan inspiratsiooni, kui
vaatan Talle...“ Edasi:“Ma nägin, ennäe: Tall seisis Siioni mäel ning koos temaga sada
nelikümmend neli tuhat, kelle otsaesisele oli kirjutatud tema nimi ja tema Isa nimi.“ Usun, et
need on samad. Nüüd on nad täitnud oma maapealse eesmärgi. Ja leiad ühe eristava märgi- Isa
ja Poja nime nende otsaesistelt. Mäletate, Ilm 7- oleksin pidanud seda mainima, neile pandi
kõigepealt pitser enne järgnevaid sündmusi. Nagu näeme, pitseriks oli Jumala Isa ja Poja nimi
nende otsaesistel. Peamine konflikt Ilmutuse raamatus on inimeste vahel, kes kannavad
pitsereid- nende, kes kannavad Isa ja Poja pitserit ja need, kes kannavad antikristuse pitserit.
Usun, et ajaloo lõpul saab arvatavasti olema kahte tüüpi inimesi. Inimesed, kes on kas ühe või
teise pitseriga kinnitatud. See on huvitav. Antikristus on valmis pitseerima inimesi kas
otsaesisel või randmel, kuid Jumal ei ole. Tema paneb pitseri ainult otsaesisele. Teisisõnu, Ta
ootab su teadlikku pühendumist. Antikristus nõuab ainult, et teeksid, mis ta tahab. Ta ei hooli
sellest, kui ei saa sinu otsaesist, peaasi, et ta saab su käed. Siin nad on, Ilm 14:2:“Ja ma
kuulsin häält taevast otsekui suurte vete kohisemist ning nagu suure kõue mürisemist, ning
hääl, mida ma kuulsin, oli otsekui kandlemängijate hääl, kes mängivad oma kandleid.“ See
oleks vägev, kas pole? „Nad (144 000) laulsid uut laulu trooni ees ning nende nelja olevuse ja
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vanemate ees, ning keegi muu ei suutnud õppida seda laulu, kui vaid need sada nelikümmend
neli tuhat, kes on ära ostetud ilmamaalt.“ Seega on laulud, mida ainult mõned inimesed
suudavad laulda. See käib arvatavasti ka teiste valdkondade kohta. Selleks, et laulda ühte
laulu, peab olema midagi su sees. Nii et ainult need 144 000 võisid õppida selle konkreetse
laulu. Siis kirjeldatakse neid Ilm 14:4-5:“Need on need, kes ei ole endid rüvetanud naistega,
nad on puhtad nagu neitsid. Need on need, kes järgivad Talle, kuhu ta iganes läheb. Need on
inimeste seast ostetud esmaanniks Jumalale ja Tallele, ning nende suust ei ole leitud valet, nad
on laitmatud.“ See on imeline kirjeldus 144 tuhandest inimesest. Siin ütleb, et nad on neitsid,
nad ei olnud rikkunud end naistega. See paneb mind uskuma, et nad pidid olema noored.
Julgen arvata, et nad olid kõik teismelised. Sest abielus olek ei riku sind, kuid hooramine
rüvetab või rikub. Nii et need olid noored inimesed, kes olid end puhtana hoidnud. Ja kui
tunned tänapäeva Iisraeli, siis pead kaua otsima, et leida 144 tuhat, kes vastavad sellele
tingimusele. Siis ütleb siin- ja see on võti kõigele:“ Nad järgivad Talle, kuhu Ta iganes
läheb.“ See on kristlik elu- järgida Talle, kuhu iganes Ta läheb. Ja siis öeldakse midagi
imelist:“Nende suust ei leitud valet, nad on laitmatud.“ Laitmatud usklikud- miks nad olid
laitmatud? Miks nad on või saavad olema laitmatud. Mis on selle võti?- Talle järgimine.
Näete, tõeline moraalsus ja voorus ei ole hunnik reegleid, see ei ole teoloogia, see on suhe
isikuga. See on Talle järgimine, kuhu Ta iganes läheb. Selle väljakutse tahangi teile esitada
täna, kui hakkame palvetama. Oled sa teinud otsuse järgida Talle, kuhu Ta iganes läheb? Meie
Ruth’iga palvetame hea meelega teie eest, kuid palju sõltub teie suhtumisest ja vastusest. Oled
sa pühendanud end järgima Talle, kuhu Ta iganes läheb?
Kuidas ma sain osaks Iisraelist?
Ef 2:8-10:“Sest me oleme armu läbi päästetud usu kaudu- ja see ei ole meist enestest, vaid see
on and Jumalalt-, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest me oleme tema teos,
Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile
seadnud, et me teeksime seda.“ Valisin selle kirjakoha, kuna see näitab, et kui kohtume
Issanda Jeesusega ja sünnime uuesti, siis on Jumal juba valmistanud head teod meie jaoks. Me
ei pea ise oma elusid planeerima, vaid peame leidma, mis on Jumala plaan. Sama teemat
puudutab veel üks kirjakoht, 2 Tm 1:9. See ütleb:“ Kes (Jumal) on meid päästnud ja kutsunud
püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on
antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu.“ See on vapustav mõte. Jumalal oli plaan igaühe
meie- usklike jaoks igavikus. Ja jällegi selle ellurakendamine tähendab leida Jumala plaan ja
käia selles. Siis meenuvad mulle Pauluse sõnad Rm 15, kus ta ütles midagi sellist:“ Ma ei taha
rääkida millestki oma elus, mida Kristus ei ole teinud. Tahan rääkida ainult asjadest, mida
Tema on teinud.“ Ja see on täna ka minu eesmärk. Mu sõnumi pealkiri on:“ Kuidas puutusin
kokku Iisraeliga.“ See oli täiesti Jumala sõltumatu otsus. Olin tüüpiline mitte-juudist
intellektuaal. Olin sel ajal filosoofia õppejõud Cambridge’i Ülikoolis, mu erialaks oli ladina ja
kreeka keel ning klassika. Ja ma ei teadnud absoluutselt mitte midagi Iisraelist, juudi rahvast
või Lähis-Idast. Olin mõnedes valdkondades haritud, kuid kohutavalt võhik teistes. Kui II
maailmasõda algas, siis mõistsin, et mind kutsutakse Briti armeesse ja mul oli üks põhiline
probleem- mida ma lugemiseks kaasa võtan. Kuna mu elu koosnes raamatute lugemisest ja
muudest asjadest, mida ma ei hakka mainima. Need ei olnud raamatute lugemisega seotud.
Mõtlesin selle üle ja ütlesin endale, et siin ma olen, peaksin olema filosoofia õpetaja, kuid
maailmas on üks filosoofia raamat, mida on rohkem loetud ning mis on rohkem maailma
mõjutanud, kui ükski teine raamat ja mina tean väga vähe, millest see räägib. Kas teate, mis
raamatut mõtlen? Piiblit. Seda väidet ei ole võimalik ümber lükata. Kahtlemata on see ajaloo
kõige enam levinud ja kõige enam maailma mõjutanud raamat. Nii et tundsin, et mu
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filosoofiline kohustus oli uurida Piiblit. Nii et kui läksin armeesse, siis ostsin endale ilusa uue
mustade kaantega Piibli King James versioonis ja võtsin selle kaasa ning hakkasin Piiblit
uurima. Mõtlesin endamisi, kuidas seda Piiblit õppida. Ja mõtlesin, et just nii nagu iga teist
raamatut- alustad algusest ja loed läbi. Nii et oma esimesel õhtul Briti armees, 12. Sept 1940
kasarmutoas, kus oli 25 uut ajateenijat, istusin oma voodile, avasin Piibli ja hakkasin lugema
1 Ms 1. peatükist, 1. salmist. Ma ei olnud aga arvestanud sellega, et kui keegi hakkab sõjaväes
Piiblit lugema, torkab ta kohe silma. Ma ei osanud sellist reaktsiooni oodata. Asi oli selles, et
ajasin kõik segadusse, k.a iseennast, sest sel ajal, kui ma Piiblit ei lugenud, ei elanud ma
sugugi kellegi moodi, kes regulaarselt Piiblit loeb. Mulle tundus see igav, segadusttekitav ja
ebahuvitav. Kuid mõtlesin endamisi, et ükski raamat ei saa minust võitu. Loen selle läbialgusest lõpuni. Pärast 9 kuud armees olin jõudnud umbes Iiobi raamatu keskpaigani ja siis
võrdlesin ennast juba mõnede kristlastega ja arvan, et ma ei olnudki kõige hullem. Ja siis
juhtus midagi täiesti elumuutvat, ma ei saa üksikasjadesse laskuda, kuid keset ööd
kasarmutoas oli mul isiklik kohtumine kellegagi, keda ma polnud kunagi varem kohanud. Ja
tahan rõhutada seda, et niimoodi keset ööd esimest korda elus palvetades, mitte teades, kelle
poole palvetada või mida öelda, leidsin end äkitselt ühe tundmatu isiku kohalolus. Ma ei
näinud seda isikut füüsiliselt, kuid olin väga selgelt teadlik, et olin temaga kontaktis. Ja
tundsin, et kogu mu saatus pannakse paika selle kohtumise läbi. Ja meeleheites hakkasin
sellele isikule rääkima:“Ma ei lase sul enne minna kuni sa mind õnnistad.“ Ja kui selleni
jõudsin, ei suutnud ma lakata ütlemast:“Ma ei lase sul minna.“ Sel hetkel kogesin
kokkupuudet Temaga, Jumala vägi tuli mu üle ja olin seal kasarmutoas Jumala väe all tublisti
üle tunni. Järgmisel hommikul olin täiesti muudetud inimene. Ma ei olnud teinud mingeid
lubadusi ega otsuseod, kuid midagi oli mu sees juhtunud, mis muutis mind täielikult. Mul
võttis kuid aega, et avastada kõiki muutusi, mis olid toimunud selle ühe kohtumise jooksul.
Mainin seda kohtumist, kuna hiljem mõistsin, et ütlesin sellele isikule täpselt seda, mida
Jaakob ütles inglile, keda ta kohtas ja kes temaga maadles. See oli üks kriitiline hetk Jaakobi
elus, sest kui loed seda lugu 1 Ms 32, vaatame sinna hetke pärast, Jaakob oli teel tagasi maale,
mis oli talle pärandina tõotatud pärast seda, kui ta oli 14 aastat või enam eemal olnud, kuid ta
ei saanud minna tagasi maale, kuni ta oli kohtunud selle isikuga. Tema saatus, nagu minugi
oma, sõltus sellest kohtumisest. Oli veel üks isik, kellega Jaakob pidi kohtuma- ta kaksikvend
Eesav. Eelmine kord, kui nad kokku said, plaanis Eesav teda tappa. See on nagu ajalooline
tähendamissõna, kuna aeg oli kätte jõudnud, et juudid naaseksid neile pärandatud maale, kuid
nad peavad kokku puutuma kahe isikuga, enne kui see laheneb. Esimene on see salapärane
isik, kellega Jaakob kohtus- selgitan tema identiteeti hetke pärast- teine oli Eesav, tema vend.
Ma ei plaaninud sellest rääkida, kuid see oli väga dramaatiline moment, kui Jaakob Eesaviga
kohtus ja ta tegi midagi, mida ta ei oleks kunagi teinud, kui ei oleks kõigepealt seda teist
isikut kohanud. Ta alandas ennast ja kummardas maha 7 korda oma solvunud venna ees ja
taastas nii suhte oma vennaga. Usun, et see on miski, mis peab juhtuma Jumala rahva
Iisraeliga. Nad peavad kohtuma selle tundmatu võõraga, lahendama asjad temaga ja siis
peavad leppima ära oma pahandunud vennaga. Las ma loen mõned sõnad Jaakobi kohtumisest
ingliga. 1Ms 32:24-30. Siin ütleb, et üks mees kohtas teda ja maadles temaga kogu öö. Ja
järgmisel hommikul pani Jaakob sellele kohale nimeks Penuel, mis tähendab „Jumala nägu“,
sest ta ütles:“ Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing!“ Nii et see isik
oli inimene, kuid ta oli ka Jumal. Oma elu lõpul, kui ta õnnistas Joosepi kahte poega, viitas
Jaakob jälle sellele kohtumisele. Ta ütleb 1Ms 48:15:“Jumal, kelle palge ees mu isad
Aabraham ja Iisak on rännanud, Jumal, kes on olnud mu karjane kogu mu elu kuni
tänapäevani, ingel, kes mind on päästnud kõigest kurjast, õnnistagu neid poisse.“ Nii et siin
on hämmastav ilmutus. Jaakob kohtus isikuga, kes oli nii inimene kui ka Jumal ja ingel, kes
on Jumala saadik inimestele. Kuna usun Jumala eesmärki oma eluks, sain tundma sama isikut
pea 4000 aastat hiljem ja mul ei ole mingit kahtlust selle isiku identiteedis. Universumis on
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ainult üks isik, kes vastab sellele kirjeldusele- inimene, Jumal ja Jumala saadik inimestele. Ja
ta ilmus inimkonna ajaloos kui Jeesus, naatsaretlane. Tahan teile kõigile öelda, et võite liituda
kogudusega, võite muutuda religioosseks, võite läbi teha kõikvõimalikke rituaale ja samas
jääda täiesti samaks. Kui kohtud Jeesusega, saad muudetud. Mitte keegi ei saa kohtuda
Jeesusega ja jääda samasuguseks. Umbes nädal hiljem ristis Jumal mind Püha Vaimuga,
kasarmutoas. Olin nii pagan, et ei teadnud, et selleks peab kirikusse minema, et Püha
Vaimuga ristitud saada. Ja Jumal andis mulle keelteanni ja jällegi olin nii võhik ja ei teadnud,
et peab ootama kuus kuud, et saada vaimuannid. Nii andis Jumal mulle kohe keelte
tõlgitsemise ande. Ja iga kord, kui keeltes rääkisin, sain ma tõlgitsuse. Üks asi, mis ma sain
peaaegu iga kord, kui keeltega rääkisin- see oli Jumal ja Ta ütles:“ Ma olen Aabrahami, Iisaki
ja Jaakobi Jumal.“ Mina mõtlesin, et hea küll, see on küll ajalooliselt nii, kuid miks see nii
tähtis on? Kuid aegamööda ja ära unusta, olin siiski täiesti pagan, väga mittevaimulik,
aegamisi hakkasin mõistma, et see on tähtis. Ta on Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. Üks
hämmastavaim fakt Piiblis on, et Ta ilmutab seda nime Moosesele. Ütlen inimestele, kui
Piibel ei ole sind kunagi üllatanud, siis ei ole sa seda kunagi päriselt lugenud. Sest see on üks
hämmastav raamat. Selles kohtumises, mis Moosesel oli Jumalaga põleva põõsa juures, ütles
Mooses Jumalale:“ Kui saadad mind tagasi Iisraeli laste juurde, siis ütle mulle vähemalt oma
nimi, et oskaksin öelda neile, kellega kohtusin.“ 3Ms 3:15:“ Ja Jumal ütles Moosesele veel:“
Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve (Issand- see on see püha nimi) teie vanemate Jumal,
Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on
igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!“ Ja mõistsin ühte hämmastavat
tõsiasja, et Kõikvõimas Jumal, universumi Looja on valinud, et Teda tuntakse igavesti kolme
inimese Jumalana- Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalana, kõik nõrgad, eksivad inimesed.
Kuid siiski hüütakse Teda nii igavesti. Jumala teed on nii teistmoodi kui meie omad. Ma
poleks seda kunagi nii teinud, me poleks selle peale tulnud. Eriti Jaakob, saan aru veel, et
Aabrahami Jumal, võib-olla isegi Iisaki, kuid kui Ta ütleb, et olen Jaakobi Jumal. See on
üllatav, kuid sõbrad, see on tõsi. Ja Jumal rõhutas mulle, et pean seda teadma. Ma ei usu, et
oleksin kunagi avalikult antisemistlik olnud, kuid ma ei olnud kindlasti ka juudi rahva sõber.
Mul oli kaks juudist sõpra kogu oma ülikooli karjääri ajal. Kuid nad olid nii segunenud, et
ainus asi, mille järgi sai aru, et nad on juudid, oli see, et nende mõlemi nimi oli Kesh. Mu
suhtumine neisse oli nagu paljude teiste intellektuaalide, et ma ei kiusaks juudi rahvast taga,
annaksin neile õiglased kodanikuõigused, kuid midagi peab neil viga olema, et nad kogu aeg
hädas on. Arvan, et paljud inimesed mõtlevad nii. See oli minu teadmatus, minu lihalikkus.
Olin armees, nagu ütlesin, see oli sõja teine aasta ja pidime minema välismaale
Suurbritanniast. Sel ajal, allveelaevade jm sellise pärast, ei öeldud meile kunagi, kuhu läheme.
Nii et teadsime ainult, et me väeüksus läheb välismaale. Olin saanud sõbraks ühe armsa
nelipühi perega, kes võtsid mind vastu, kui keegi teine ei tahtnud mind ja kelle kaudu
kohtusin Jumalaga. Ütlesin neile, et see on imelik, aga igale poole, kuhu lähen, see sõna
„Palestiina“ mõlgub mu mõtteis. Pidage meeles, sel ajal kuni 1948 aastani kutsuti piirkonda,
kus praegu on Iisrael ja Jordaania- Palestiinaks. Nii et ütlesin, et mul on see sõna „Palestiina“
kogu aeg mõtteis. Nad ütlesid, et Jumal kutsub sind nähtavasti Palestiinasse. Selline
kõnepruuk ei tähendanud mulle mitte midagi. Ma ei teadnud, mida tähendab olla kutsutud, ma
ei mõistnud seda. Loomulikult saadeti meie üksus Lähis-Idasse. Läksime sinna ringiga
allveelaevade pärast, seega läksime peaaegu Põhja-Ameerikasse, mööda Atlandi ookeani alla,
ümber Hea Lootuse neeme, mööda Aafrika idakallast üles, lõpuks jõudsime Suessi kanali
juurde 1941. aasta novembris. Esimene uudis, mis meid tervitas, oli see, et jaapanlased olid
pommitanud Pearl Harbor’it. Meie meelest oli see päris hea uudis, sest see tähendas, et
ameeriklased on nüüd meie poolel. Seega veetsin järgmised kolm aastat oma sõjaväe
teenistusest Lähis-Idas, Põhja-Aafrika kõrbetes. Kui sa pole kunagi tõelises kõrbes käinud,
siis see on väga tähtis osa inimese haridusest. Arvan, et mõistan, miks Jumal viis Iisraeli
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tõotatud maale läbi kõrbe, sest paljudel meil, mul kindlasti, on palju ebareaalseid ootusi ja
tahtmisi, vaimustusi. Kuid kõrbes jäävad järele ainult asjad, mis on tõesti olulised ja seal on
väga vähe muud. Tegelikult vajad ainult vett, toitu, peavarju ja transporti. Selleks ajaks oli
minust saanud veendunud Piibli uskuja. Olin ära lõigatud igasugusest religioossest elust. Ma
ei kohanud kunagi ühtegi Briti kaplanit, kes oleks tundnud Issandat, kahju küll. Ja kuigi mind
nähti iga päev Piiblit lugemas, ei tulnud ükski kaplan kunagi mulle abi pakkuma. Kuid elasin
koos Piibliga kolm aastat pea ilma mingi kontaktita ühegi kristlasega, v.a üks täiesti
elumuutev sündmus. Pärast 9 kuud kõrbes, kui ei olnud näinud pinnatud teed ja vett, lubati
mul võtta nädal vabaks ja minna Jeruusalemma. See oli tegelikult nagu oleks läinud põrgust
taevasse ühe sõiduga. Mäletan, kui nägin vett ja rohelisi taimi, siis läksin peaaegu elevusest
hulluks. Siis jõudsin Jeruusalemma ja mõtlesin Ps 102 sõnadele, mis on selle tõttu nii selged.
Psalm 102 tõotab Siioni taastamist. Salm 15 ütleb Jeruusalemma kohta:“Sest sinu sulastele
meeldivad tema kivid ja nad haletsevad tema põrmu.“ Pean ütlema, et need on sealse
maastiku põhitunnused- kivid ja tolm (põrm). Seal oli küllalt mõlemat. Kuid kohtasin üht
vanemat kristlikku naist, kes oli elanud Jeruusalemmas aastaid. Ja ta ütles mulle midagi, mis
oli väga märkimisväärne. Ta ütles:“ Derek, sina ei vali Jeruusalemma, Jeruusalemm valib
sinu.“ Ja sel hetkel teadsin ma, et Jeruusalemm oli valinud minu. See on asi, milles ma pole
kunagi kahelnud 1942. aastast kuni tänaseni. Seal ajal, kui kõrbes olin, tekkis mul nahahaigus,
mida arstid ei suutnud terveks ravida ning veetsin täpselt aasta Egiptuse sõjaväehaiglates. See
ei ole koht, kus keegi tahaks sattuda sõjaväehaiglasse. Ja ma ei saanud sealt haiglast välja
enne, kui Jumal oli mulle õpetanud jumaliku tervenemise saladuse. Lamasin seal voodis ja
korrutasin endale päev päeva järel:“Tean, et kui mul oleks usku, teeks Jumal mind terveks.“
Kuid järgmisena ütlesin alati:“Aga mul pole usku.“ Ja kui seda ütlesin, siis olin nagu John
Bunyan ütles „rusutuse mülkas“, meeleheite üksildases pimedas orus. Kuid sellesse
pimedusse paistis sisse särav valgus, mis oli Rm 10:17:“Järelikult, usk tuleb kuulutusest (ingkuulmisest), kuulutus (kuulmine) aga Kristuse sõna kaudu.“ Haarasin kinni neist kahest
sõnast:“usk tuleb“ ja tahan jätta selle mõtte ka teile. Kui sul ei ole usku, siis võid seda saadasee tuleb Jumala Sõna kuulmisest. Nii et otsustasin veelkord Piibli läbi lugeda ja hankisin
endale sinise pliiatsi ja otsustasin sinisega alla joonida kõik kohad, mis puudutasid
tervenemist, tervist, füüsilist tugevust ja pikka iga. Kui lõpetasin, kas tead, mis ma sain- sinise
Piibli. Olin veendunud, et Jumala tahe on tervendada. Kuid üks konkreetne kirjakoht oli see,
mis mind haiglast välja tõi- Õp 4:20-22:“Mu poeg“- mõistsin, et see oli Jumal rääkimas
minuga- „Pane tähele mu sõna, pööra oma kõrv mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel
silmist, hoia need oma südames; sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta
ihule (ing- lihale)!“ Kui lugesin neid viimaseid sõnu, siis isegi filosoof ei suuda anda „lihale“
muud tähendust kui „füüsiline ihu“. Teine tähendus sõnale „tervis“ oli viidetes „ravim“. Nii et
tegin otsuse võtta Jumala Sõna kui ravimit. Juhtusin olema meditsiiniline reamees, seega
teadsin, kuidas inimesed ravimeid võtavad. Mõtlesin, et teen sama- 3 korda päevas pärast
sööki. Tegin seda 3-4 kuud. Mind viidi üle kõige ebatervislikumasse kliimasse kogu AafrikasSudaani. Selles kliimas ilma edasise tavaravita tervendas Jumala Sõna ravim mind täielikult ja
lõplikult. Nii et Jumal koolitas mind. Sudaanis sattusid väga asustamata, mahajäetud
piirkonda- Punase mere mägedesse, ühte väiksesse sõjaväehaiglasse. Leidsin end otse
sudaanlaste keskelt, kelle keeleks on araabia keel ja kes on kõik moslemid. Jumal andis mulle
üleloomuliku armastuse nende inimeste vastu. Inimlikult ei ole nad armastusväärsed. Seal on
väga vähe meeldivat. Kuid selle armastuse tõttu, mis Jumal andis, oli mul au Jumala juurde
juhtida esimene Hadundua suguharu liige, kes on iialgi tunnistanud usku Kristusesse. Ütlen
seda, sest usun, et see oli üks väga tähtis osa Jumala ettevalmistusest. Ta plaan minu jaoks ei
olnud lõplikult teenida neid inimesi. Tema plaan minu jaoks oli olla juutide keskel. Kuid
usun, et on väga tähtis, ükskõik kui väga me ka ei hooliks Iisraelist ja juudi rahvast, mõista, et
Jumal armastab iga rahvast. Jumal armastab kõiki inimesi. Tegelikult, andke mulle andeks,
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aga üks asi, mis veenab mind, et juut on tõesti uuesti sündinud, on see, kui tal on armastus
teiste rahvaste vastu. Usun, et Jumal treenis mind. Pärast kolme aastat viidi mind üle
tolleaegsesse Palestiinasse. Sattusin väga väiksesse meditsiinilisse baasi, väiksesse külla,
mida sel ajal kutsuti Kiryat Motzkin. Praegu on see osa Haifast. Sudaanis olin kuulnud ühelt
kristlaselt, et kui sa tõesti tahad õnnistust, siis Ramallah’s on üks väike lastekodu. Ramallah
oli sel ajal väike kristlik küla- nime poolest kristlik, mitte evangeelne, mida juhib üks Taani
naine. Kui tõesti tahad õnnistatud saada, siis peaksid sinna minema. Selles väikeses kodus,
kus ühel naisel, kelle nimi oli Lydia Christiansen, oli 8 isata tüdrukuga perekond. Läksin siis
oma kodust Kiryat Motzkin’ist Ramallah’sse ja mind nii liigutas see rahu. Teate, sõjaväeelu ei
ole rahulik elu, isegi siis, kui sa pole lahingus. Selles kodus oli selline rahu täis atmosfäär
nagu oleks ühest keskkonnast teise astunud. Ümberringi oli seal väga vähe rahu, kuna Araabia
küla ei ole rahulik koht. Kui tagasi Kiryat Motzkin’isse jõudsin, oli mul küllalt aega, kuna
vastutasin Basuto sõdurite meeskonna eest, hankides neile ravimeid. See ei olnud väga
nõudlik töö. Seega kõndisin edasi-tagasi ravimilao keskel, palvetasin ja ülistasin. Ja pea iga
kord rääkisin ka keeltes. Selleks ajaks olin juba õppinud, et ma ei pea alati tõlgitsema. Küsisin
Jumalalt, kas pean alati tõlgitsuse vastu võtma ja Ta ütles, et ei pea, võin ise valida. Sest kas
usute või mitte, tõlkisin varem kõike, mida keeltes rääkisin. Nii et kõndisin edasi-tagasi ja
Jumala Vaim tuli minu peale ja rääkisin väga võimsalt keeltes ja teadsin, et sain ka tõlgitsuse,
mis ei olnud väga pikk. Jumal ütles mulle niimoodi, mäletan iga sõna:“Olen kutsunud sind
Pühakirja õpetajaks- tões, usus ja armastuses, mis on Jeesuses Kristuses, paljudele.“ Olin sel
hetkel veel kapral, elektrooniline meedia jms ei olnud veel arenenud. Kuid alates sellest ajast 49 aastat- on Jumal täitnud oma sõna. Ma ei taha uhkustada, vaid anda Jumalale au. Õpetan
regulaarselt miljoneid inimesi- iga päev, kuna mu raadioprogramm on peale inglise keele veel
kümnes keeles- viies erinevas hiina keeles, vene, hispaania, araabia, mongoolia ja tonga
keeles. Ja sõna otseses mõttes, miljonid inimesed kuulavad seda õpetust. Ütlen seda lihtsalt
selleks, et näidata Jumala ustavust. Ta ütles:“...paljudele.“ Mul ei olnud kõige vähematki
aimu, mida „palju“ võib tähendada. Natuke aega hiljem kõndisin edasi-tagasi seal baasis ja
Jumala Vaim tuli mu peale. Arvasin, et pean selle taani naise eest paluma. Seal ta on- ta on
väsinud, üle töötanud, tal on väga vähe abi, tal on rahaline koorem, kuidas hoolitseda nende
laste eest ja ilmselgelt väga vähe raha. Seega arvasin, et mu kohustus on palvetada tema eest.
Ja kui palvetasin ta eest, andis Issand jällegi keeltesõnumi ja tõlgitsuse. Ja see oli uskumatu.
Issand ütles:“Olen teid kokku liitnud ühe ikke alla ja samade rakmete alla, õnnistuse sõnum ja
väe käsi.“ Mõtlesin, et mida see küll tähendab. Kindlasti tähendab see, et Issand tahab, et me
koos töötaksime. Keegi poleks suutnud tulla millegi ebatõenäosema peale, kuna mina olin
poissmees, ainus laps peres, õdesid-vendi ei olnud. Tüdrukud oli minu jaoks saladuslik,
tundmatu nähtus. Ja kuidas võiks Jumal saata mind majja, kus elavad vallaline naine ja 8
tüdrukut? Kuid siiski, olen aeg-ajalt väga julge, nii et järgmine kord, kui Ramallah’sse läksin,
ütlesin Lydiale:“ Arvan, et Jumal tahab, et me töötaksime koos.“ Ta vastus oli väga tüüpiline.
Ta ütles, et Jumal peab selles suhtes mõlemi poolega tegelema. Kuid minust sai selle kaudu
regulaarne külaline, kuna armee viis mind üle Jeruusalemma. Tahan, et panete seda tähele,
seal ma lõpetasingi oma armee teenistuse. Paljud teist teavad Jeruusalemma ja Õlimäge. See
suur haigla seal, mis on nüüd luteri haigla, Augusta Victoria hoone. See oli sõjaväe haigla
sõja ajal ja mind määrati sinna teenima. Seal ma lõpetasingi oma sõjaväe teenistuse, seal sain
vabastuse. Mõelge, kui ustav Jumal on. Mul polnud kontrolli oma saatuse üle, armee oleks
võinud mind kuhu tahes saata, kuid nad saatsid mind täpselt sinna, kuhu Jumal mind saata
tahtis. Ma ei hakka üksikasjadesse laskuma, kuid lugu lõppes sellega, et abiellusin selle
naisega. Ja abiellusin temaga, sest armastasin teda ja tema armastas mind ja olime täielikult
ühel nõul Iisraeli ja juudi rahva saatuse suhtes. Ta oli taanlane ja taanlased on enamuse oma
ajaloost olnud Iisraeli toetajad. Peaksin näitame teile ühte raamatut, enamik teist arvatavasti
teab seda, selle nimi on „Kohtumine Jeruusalemmas“- lugu sellest, kuidas Lydia läks
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Jeruusalemma ja alustas sellega, et võttis ühe sureva juudi lapse- sellest sai alguse lastekodu.
Kui sa pole seda lugenud, siis võin öelda, ei ole kohanud kedagi, kes ei oleks olnud liigutatud
sellest raamatust. Oleme selle andnud ka umbes sajale juudile, see on väga selge tunnistus
Jeesusest. Kuid mitte kunagi ei ole ükski juut selle peale pahandanud. Paljud on sellest
vaimustunud. Seal ma siis olin, seal oli 8 tüdrukut, tol ajal vanuses 3-16. Kuus neist olid
juudid, üks oli Palestiina araablane, üks inglanna. Tahan teile rõhutada, et kui Jumal midagi
alustab, siis see toimib. Ja ainukesed asjad, mis töötavad, on need, mille Jumal alustab. Ja on
palju asju, mida olen teinud ja mida Jumal ei alustanud ja mis ei toiminud. Kuid täna räägin
asjadest, mida Jumal on teinud. Täna, pea 50 aastat hiljem, sel perekonnal, mille pea mina
nüüd olen, sest Lydia läks Issanda juurde 1975, on praegu üle 120 liikme. Nad on laiali
kolmel mandril- Inglismaal, Kanadas, USA-s ja Austraalias ja mul on umbes 35 lapselast ja
üle 40 lapselapselapse ja üks lapselapselapsealaps. Ja nad on väga lähedane perekond,
lähedasem kui paljud loomulikud perekonnad. See on Jumala suveräänne arm. Kuid see on ka
tunnistus Lydia iseloomust, et ta külvas sellist peretunnet nendesse tüdrukutesse. Vahel
kutsuvad inimesed neid orbudeks ja nad solvuvad selle peale. Nad ütlevad:“Meie küll orvud
ei ole, meil on ema.“ Ja lõpuks ütlesid nad, et meil on isa ka. Pean teile rääkima ühest juudi
tüdrukust, ta nimi oli Rahamad, ta muutis hiljem oma nime, et teda ära ei tuntaks. Ta oli
tüüpilise juudi välimusega- tõmmu, oliivivärvi nahaga. Kuid see väike inglise tüdruk oli väga
hele, kuldsed juuksed ja sinised silmad. Ja üks araablane külas küsis, et kuidas sina oled nii
tõmmu ja su õde on nii hele. Rahamad ei kõhelnud, ta ütles:“ Mu isa on tõmmu ja mu ema on
valge.“ Seal me siis olime. Sel ajal kasvas tugevasti pinge juutide ja araablaste vahel. Meie
jaoks muutus ohtlikuks elada araabia külas. II maailmasõja ajal olid araablased olnud väga
lahked ja armsad juudi tüdrukute vastu. Ja mõned oleksid seda endiselt olnud, kuid mõned
teised oleksid tõenäoliselt võinud neile halba teha. Nii et pidime kolima Jeruusalemma.
Seadsime end sisse majja, mis on praegu Hebroni tee 90 aadressil, kui tahate selle kunagi üles
otsida, sel ajal ei olnud see Hebroni tee ja maja number ei olnud ka 90. Siis tuli 29. november
1947, teate kindlasti, mis siis juhtus. Jeruusalemmas on 29 nov. tänav. Mis siis juhtus? ÜRO
hääletas ja otsustati jaotada Palestiina ja anda juutidele oma riik. Nad ei teadnud, mida see
sellel maal tähendab. Kuid pärast seda ei usaldanud juudid ja araablased enam üksteist.
Sinnamaani olid nad enam-vähem rahulikult omavahel elanud. Seega Jeruusalemmas olid
mõned piirkonnad, mis olid täiesti araabia omad ja mõned täiesti juudialad, need ei muutunud.
Kuid oli ka sega-alasid, kus juudid ja araablased segamini elasid. Ilma, et keegi midagi oleks
öelnud, mõõtis iga grupp teise üle ja otsustas, kumb on tugevam ja nõrgem grupp kolis
minema. Nad ei võtnud palju asju ega mööblit kaasa, kuna kolivad inimesed muutusid
snaiprite sihtmärgiks, sel ajal olid Jeruusalemma majade katustel snaipereid, kes tulistasid
kõige pihta- kasside, paberitüki või inimese pihta. Meie elasime seega piirkonnas tol ajal
nimega Ülem-Baka. Mõtlesime Lydiaga- oleme kristlased, oleme nii araablased kui juudid,
see võitlus ei ole meie jaoks. Nii et meie jääme siia. Elasime maja kahel ülemisel korrusel,
alumine korrus oli ühe juudi ärimehe kontor, kel oli moslemist araabia kontoripoiss. Juudi
ärimees lahkus märkamatult, me ei näinud teda enam. Moslemist araabia poiss jäi sinna ja
hoolitses alumise korruse eest. Ühel õhtul läks üks meie tütardest klaveritundi, ainult paar
maja edasi. Oli umbes päikeseloojangu aeg. Tagasiteel nägi ta veoautotäit Araabia Leegioni
sõdureid täpselt meie maja ees ja nad rääkisid selle kontoripoisiga. Araabia Leegion oli
arvatavasti kõige efektiivsem Araabia sõjaline jõud Lähis-Idas, keda treenisid ja juhtisid
britid. Ja teoreetiliselt olid nad osa kaitsejõududest Jeruusalemmas. Kuid juutide jaoks ei
olnud seal mingit kaitset. Ma ei taha tunduda erapoolik, see lihtsalt oli nii. Niipea kui mu
väike tütar nägi neid sõdureid kontoripoisiga rääkimas, teadis ta kohe, et midagi on valesti.
Nii et selle asemel, et minna sisse eest, läks ta maja taha, küljetrepist üles teisele korrusele.
Kummardus maha ja ronis rõdu peale välja, mis on veel tänagi seal ja kuulas pealt, mida nad
räägivad. Ta valdas vabalt araabia keelt ja nad uurisid, palju inimesi majas elab, millised
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inimesed nad on. Kontoripoiss rääkis, et enamus naised ja enamus juudid ja andis neile
tüdrukute vanused. Ja sõdurid ütlesid:“ Me tuleme tagasi. Mis oleks parim aeg?“ Kontoripoiss
ütles, et kui tulete keskööl, siis ei liigu siin keegi.“ Me tütar teadis väga hästi, mida plaaniti.
Huvitav oli aga see, et meil oli parajasti palvekoosolek ja seal oli üks Briti politsei konstaabel,
kes soovis Püha Vaimuga ristimist. Just umbes sel ajal sai mu naine Lydia keeltesõnumi ja
mina tõlgitsuse. See algas nii:“ Olen vabastanud sind linnupüüdja paelust.“ Olin andmas seda
tõlgitsust, me tütar tormas tuppa, nägi välja nagu oleks tonti näinud ja ta rääkis meile, mis oli
juhtunud. Tundsime küllalt hästi Jeruusalemma ja Lähis-Ida ja mõistsime, et see ei ole mingi
tühine oht. Kõigepealt läks Briti konstaabel välja ja ütles, et helistab politsei peakorterisse ja
uurib, mida teha. Talle anti teada, et võib-olla tuleb kesköö ajal sinna patrull, kus oleks üks
briti, üks juudi ja üks araabia konstaabel. Araablane ei läheks iialgi teiste araablaste vastu, ja
üks britt ja üks juut ei oleks just palju terve veoautotäie Araabia leegionäride vastu. Seega
teadsime, et ei ole midagi teha, peame minema. See juhtus kell 19, Lydia tegi natuke süüa,
mida keegi väga rõõmsalt ei söönud. Ütlesime tüdrukutele, et pange igaüks kokku väike punt
asju, mida vajate kõige enam ja mida jaksaksite käes kanda. Väga huvitav oli see, et nad kõik
panid esimesena kompsu oma Piibli. Kell 21 hiilisime väga vaikselt välja täiesti pimedatele
Jeruusalemma mahajäetud tänavatele. Keegi ei läinud pärast pimedat enam välja- snaiperid
olid väljas, ei võinud kunagi teada, mis võib juhtuda. Võtsin kõige väiksema tüdruku, inglise
tüdruku sülle ja läksin ees ja tüdrukud tulid mulle vanuse järjekorras järele ja Lydia tuli nende
järel ja sulges väga vaikselt enda järelt ukse. See oli viimane kord, kui me pere kunagi seda
maja nägi. Me ei teadnud, kuhu minna, kuid keset Jeruusalemma oli Briti kindlustatud tsoon,
mida ümbritses selle lae kõrgune, okastraadiga kaetud müür. Kedagi ei lastud sinna ilma
eriloata, kuid tundsime, et see on ainus koht, kuhu saime minna. Konstaabel ütles, et võib
meiega kaasa tulla ja tema saab sinna sisse. Tema läks sisse ja seisime umbes 40 minutit
peasissekäigu ees ja mäletan, et see Briti sõdur, kes istus seal valvuriputkas, oli väga viisakas.
Ta tõusis püsti ja andis Lydiale oma istme, et ta saaks istuda. Politseinik läks ohvitseri juurde
ja rääkis selle loo ja küsis, kas me võime sisse tulla. Tüki aja pärast ütles ohvitser:“Hästi,
laske nad sisse.“ Teade meile oli, et võite sisse tulla. Selleks ajaks oli kell 23 õhtul. Teadsime,
et selles kindlustatud tsoonis oli Ameerika „Assembly of God“ misjonimaja, tundsime neid
misjonäre. Umbes 23.15 ilmusime me välja, ütlesime, et siin me oleme, kas saate meid vastu
võtta. Nad olid imetoredad. Nad ütlesid, et nad panevad madratsid maha. Nii et seal me olime,
magasime. Järgmisel päeval, umbes keskpäeval, kutsus misjonimaja juht meid Lydiaga
kõrvale:“ Saime sõnumi moslemitelt, et kui hoiame juudi tüdrukud oma majas, siis põletavad
nad hoone maha. Meil on rase naine siin ja teised naised ning me ei saa riskida.“ Ta ütles:“
Teie olete teretulnud siia jääma, kuid tüdrukud peavad lahkuma.“ Ütlesime, et oleme üks
perekond, kuhu meie läheme, lähevad ka nemad ja vastupidi. 24 tundi hiljem olime jälle
Jeruusalemma tänavatel, sel korral sattusime Briti misjonimajja, millest oli saanud „ei-kellegimaa“, väravate lähedal. Nad võtsid meid vastu, olid kenad ja külalislahked. Seal veetsime
1947 aasta jõulud. Igal pool ümberringi aga inimesed sõdisid. Ei olnud suuri lahinguid, kuid
tulistati üksteise pihta. Nii et me ei kõndinud kunagi akendest mööda, alati roomasime
põrandal. Siis saime teate, et ameerika misjonärid lähevad koju ja neil oli vaja, et keegi nende
hoone eest hoolitseks. Et siis, kas tahaksime seda tööd. See oli ainus lootus meie jaoks.
Kolisime tagasi sinna majja, misjonärid kolisid välja. Nad müüsid meile oma konservid ja nii
oli meil natuke süüa. Selleks hetkeks oli Jeruusalemma juudi osa ümber piiratud, kuna
araablased lõikasid ümberringi ära kõik konvoid, mis oleksid pidanud Jeruusalemma toitu
tooma. Briti valitsus oli araablaste poolel. Seega nad ei arreteerinud araablasi, kuid kui nägid
juute püstolitega, siis juudid arreteeriti ja relvad võeti ära. 1948. aasta aprilliks oli linn
praktiliselt näljas. Nägin päriselt juudi elanikke, arste, hambaarste jt. ümber meie maja ja
korjasid rohtu, et leida midagi süüa. Inimestel ei olnud mingit küttematerjali, nii et nad võtsid
pakkekarpe ja süütasid sellega tule rentslis, et sooja saada. Kuna ameerika misjonärid olid
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jätnud oma toitu maha, oli meil piisavalt süüa. Siis, 13. mail umbes 21 paiku koputati uksele.
Üks Briti ohvitser oli seal ja ta ütles:“ Tahan teile öelda, et me kolime välja. Homsest olete
juutide all, kuna nemad võtavad selle linnaosa üle.“ Järgmisel päeval oli meie uksel kena
väike teade noormehelt, nimega Phineas Pincas. Seal oli kirjas, et tema vastutab „haggana“selle piirkonna eest ja kas nad võivad oma baasi üles seada meie aeda. Teadsime, et nad
teevad seda hoolimata meie vastusest, nii et olime nõus ja meil oli nagunii hea meel, et nad
seal olid. Nii et jagasime oma aeda sellest ajast peale „haggana’ga“. 14. mail algas sõda, mida
kutsutakse iseseisvussõjaks. Selleks ajaks oli kogu maal vähem kui 600 000 juuti ja neid
ümbritsesid Araabia riigid, kus kokku 40 miljonit inimest. Enamikel neist olid kaasaaegse
tehnikaga sõjaväed. Olen britt ja usun, et britid kalkuleerisid, et juudid lihtsalt ei suuda vastu
panna ja me parem oleme araablaste poolel. Pean ütlema, et olin tunnistajaks imele- usun, et
millelegi sama imeväärsele nagu lahingud Vanas Testamendis. Te teate, mis juhtus- 600 000
juuti võitis 40 miljonit araablast, 6 armeed. Lydia oli kogenud palju varasemaid hädasid. Ta
oli näinud, kuidas juudid end kaitsesid kõigest luua varre otsa pandud noaga. Ta ütles, et sel
korral me palvetasime ja ma ei ole kellegi vastane, kuid palvetasime konkreetselt, et Jumal
halvaks araablased, kuna teadsime, et see oli ainus lootus pääsemiseks. Tegelikult Juudi
võimud ütlesid juudi naistele, kel olid tütred:“ Hoia püstol laetud-üks kuul oma tütre ja teine
enda jaoks, kuid ära lase end elusana kinni võtta.“ Pärast seda tulid need „haggana“ poisid ja
tüdrukud ka meie juurde. Saime nendega headeks sõpradeks. Nad ütlesid:“ Me ei suuda seda
mõista, me läheme ühte kohta ja meid on palju vähem ja araablastel on parem relvastus, kuid
nad oleksid nagu halvatud olnud.“ Nad kasutasid täpselt seda sama sõna, mida olime
palvetanud. Siis alles algas tõsine sõdimine. Araabia Leegion hakkas Nebe Samoel’ist alates
linna piirama, see on kõige kõrgem ala linnast põhjapool. Ja nad hakkasid tulistama
sajanaelaste mürskudega. Esimene sajanaelane mürsk maandus täpselt meie maja taha. Ja
kaks meie tütart, üks araabia ja teine juudi tüdruk, istusid akna peal ja see löök lükkas nad
ümber ja pommikild lendas läbi akna nende peade vahelt läbi. Väike araabia tüdruk tuli tuppa
ja ütles:“ Emme, pomm lendas majja!“ Ütlesime, et see ei saa tuppa tulla. Ta ütles, et tule ja
vaata ise. Jooksime tuppa ja aknast vastaspool seinakrohvis oli auk ja selle põhjas oli suur
tükk mürsust. Võtsin selle kätte, see oli veel kuum, et käes hoida. Lasin selle põrandale
kukkuda ja ootasin, kuni see ära jahtub. Korjasin selle üles. see oli suurem osa 100-naelase
mürsu sisust. Oli huvitav märgata, et tempel selle peal ütles:“ Valmistatud Suurbritannias“.
Ütlesin:“ Suur aitäh, Suurbritannia!“ Me jäime ellu. Seal majas oli tol ajal 23 tuba, praegu on
seal rohkem. Keldris oli aga pesuruum, kus pesu pesti. Seal me elasimegi, me kõik- üks pere,
üks tuba. Vahel harva hiilisin välja, Lydiale see ei meeldinud, läksin üles pööningule ja
vaatasin sõdimist pealt, mis oli huvitav. Nägin seda pealt. Nägin, kuidas juudid oma lipu
tõstsid Barclay panga kohal, mis oli üks tähtsamaid punkte. See oli esimene kord, kui nägin
Taaveti tähte niimoodi üles tõstetuna. Siis toimus tulevahetuse peatamine, mida korraldas
ÜRO ja kui välja tulime ja elutuppa läksime, lugesime põrandalt kokku umbes 100 kuulikesta.
Maja eest me välja minna ei saanud, sest see oli otse snaiperite vaateväljas, kuid läksin välja
küljeuksest, üle tee väiksesse toidupoodi. Olime saanud esimesed toidutalongid, mis üldse
heebrea keeles välja anti. Hoian neid siiani mälestuseks alles. Läksin nende talongidega
poodi, sel ajal oli meid kuus. Ütlesin, et soovime nädala talongide eest kaupa. Niisiis saime
ühe pätsi leiba, umbes mu küünarvarre pikkuse ja tüki juustu, mis mahtus mu pihku- see oli
nädala toit kuuele inimesele. Tahaksin lugeda ühe kirjakoha, mis arvan, et on siinkohal sobiv.
Paljud asjad Piiblis, mida olin kolme kuu jooksul kõrbes lugenud, muutusid mulle äkitselt
väga reaalseks. Tundus, nagu oleksin tänast ajalehte lugenud. Loen kahest kohast, esimene on
Jr 3:14. Sel ajal teadsime Briti armees väga vähe holokaustist. See ei olnud veel täielikult
päevavalgele tulnud. Kuid Palestiinasse hakkasid ilmuma juutidest ellujääjad. Vestlesin
mitmega erinevatel aegadel. Nad ütlesid alati midagi sellist:“ Olen siit linnast ainuke oma
perest, kes põgenes, kuid mul on üks sugulane ühes teises linnas, kes põgenes, võib-olla vend
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või tädipoeg või onu, enamasti Saksa linnades.“ Loen Jr 3:14, see on suunatud
põhjapoolsetele aladele, Venemaale ja Saksamaale:“ Pöörduge ümber, taganenud lapsed,
ütleb Issand, sest mina olen võtnud teid oma valdusesse; ja mina võtan teid: igast linnast ühe
ja igast suguvõsast kaks ning viin teid Siionisse!“ See oli nii täpne, see hämmastas mind ikka
ja jälle, prohvetlik Jumala Sõna ei ole metafooriline, see ei ole ligikaudne, see on äärmiselt
täpne. Teine kirjakoht- ma ei usu, et see on lõplik täitumine, kuid see sai mulle väga
reaalseks- Js 66:8:“ Kes on kuulnud midagi niisugust? Kes on näinud selliseid asju? Kas maa
sünnitatakse üheainsa päevaga või tuleb rahvas ilmale ühe korraga? Kuid niipea, kui Siion
tunneb valusid, toob ta ka kohe oma lapsed ilmale.“ Mõistsin, et olen näinud seda juhtumas, et
rahvas sünnib ühe päevaga- 14. mail 1948. Täielik rahvus, väga väike riik, väga nõrk riik,
kuid samas kõigega: politsei, armee, valitsus. Ühe päevaga- ma ei usu, et seda oleks kunagi
varem juhtunud ega juhtu iialgi uuesti, kuid see oli nii täpne. Usun, et sel on veel sügavam
vaimne tähendus, kuid see oli mu jaoks nii elav. Pean jätkama, sest see on jutustus. Hiljem
näitas Jumal meile Lydiaga väga selgelt, et peaksime kolima Suurbritanniasse, mida tegime
suure vastumeelsusega. Kuid usun, et Jumalal olid omad põhjused. Jätan nüüd palju vahele,
sest kui olin väljaspool Iisraeli, hoidsin küll kontakti, kuid ei olnud nii otseselt seotud. Usun,
et Jumalal oli oma eesmärk, näidates mulle, mis toimus tol ajal mittejuutide keskel. Seega
mõnda aega teenisin ma Suurbritannias, seejärel Keenias, siis Kanadas ja siis emigreerusin
kogemata USA-sse, kui suudate seda mõista. Kui olime Keenias, adopteerisime üheksanda
tütre. Me ei plaaninud seda, olin pedagoogilise kolledzi direktor sel ajal ja olime väga
hõivatud haridusliku tööga, kuid ühel õhtul kl 18 tulid meie uksele üks Euroopa naine ja
Aafrika abielupaar ja sel eurooplasel oli süles väga räpase rätiku sees väike mustanahaline
beebi. Nad küsisid, kas nad võivad sisse tulla. Ütlesime, et jah. Eurooplasest naine ütles, et
see väike tüdruk sündis onnis, ta ema suri. Tüdruk leiti teadvuseta põrandalt, nad viisid ta
haiglasse, ta paraneb. Kuid haigla ütleb, et me ei ole lastekodu, me ei saa lõputult lapsi siin
hoida. Oleme kolm päeva igal pool siin ringi käinud, otsides ükskõik millist perekonda,
Aafrika, Aasia või Euroopa peret, kes võiks ta endale võtta. Siis kuulsime, et teie võtate lapsi.
Ütlesime, et jah, see oli väga kaua aega tagasi, kuid mitte enam praegu. Nad ütlesid, et on nii
väsinud, kas nad võivad istuda. Olime muidugi nõus. Nad istusid umbes pool tundi ja
hakkasid siis minema. Ja kui see valge naine kandis seda väikest musta last ja möödus minust,
sirutas beebi oma käe välja minu poole, otsekui öeldes:“ Mis sa minuga teha kavatsed?“
Vaatasin oma naise poole ja ütlesin, et võib-olla mõtleme ümber. Tema ütles, et andke meile
nädal aega, siis võite ta tagasi tuua. Lydia oli alati öelnud, et ta tahaks ühte väikest musta
tüdrukut. Niisiis hiljem reisisime Kanadas, kuna olin seotud Kanada misjoniorganisatsiooniga
tol ajal. Ja mul oli kutse külastada USA-d ühe pastori poolt Minneapolises, keda olin kohanud
II maailmasõja ajal. Jõudsime piiri äärde ja tutvustasime end. Nad küsisid:“ Mis põhjusel te
tulete?“-„Külla.“-„Kui kauaks?“-„6 kuuks.“ Nad ütlesid:“ Kuus kuud on liiga pikk aeg
külastuseks.“ Olin tegelenud paljude immigratsiooniametnikega, kuna pidin kogu oma pere
Suurbritanniasse saama. Teadsin, et ei ole mõtet vaielda. Ütlesin:“ Võib-olla saate meid
aidata?“ Arvatavasti nägime välja kui üks abituim kolmik selle väikese musta tüdrukuga.
Ametnik ütles, et siseneksime riiki ja nad vaatavad, mida teha saavad. Nad lasid meid
Minneapolisesse ja korraldasid immigratsiooniprotsessi. Ütlen inimestele, et olen tõenäoliselt
ainuke inimene, kes on kogemata Ameerikasse emigreerunud. Kuid see oli mu karjääri üks
otsustavamaid sündmusi, sest olen elanud nüüd 1963-1993- 30 aastat planeerimata, kuid
Jumala poolt planeeritult. 1975. aastal suri mu esimene naine. 1977. aasta kutsuti mind Iisraeli
reisile, mida juhtis kardinal Suenens, kes oli karismaatiline katoliku kardinal Belgiast. Ta
plaanis tähistada oma 50. aastapäeva Jeruusalemma preesterkonnas. Grupp inimesi, k.a Bob
Mumford, Charles Simpson ja teised olid kaasa kutsutud. Ma ei osanud iialgi arvata, et leian
end Armeenia kirikus, Jeruusalemma vanalinnas, palvetamas katoliku kardinali eest
tähistamaks tema 50. aastapäeva. On lihtsalt olukordi, kus sa ei oska ette kujutada. Kui
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ülejäänud grupp koju läks, ütlesin, et usun, et mul on aeg minna tagasi Iisraeli. Ma alati
teadsin, et kunagi lähen tagasi. Seega jäin nädala teistest kauemaks. Seal oli üks teenistus, mis
oli levitanud mu raamatuid ja neid isegi tõlkinud nii heebrea kui araabia keelde. Tahtsin neid
tänada. Olin neilt meie tegevuse käigus kirja saanud. Kirja lõpus oli käsitsi kirjutatud:“ Tahan
tänada teid teie teenistuse eest, see tähendab mulle väga palju. Ruth Baker.“ Mõtlesin, et
tänan seda naist. Küsisin, kas ta töötab seal. Nad ütlesid, et jah, aga ta vigastas oma selga ja
on kodus. Mul oli aastaid olnud teenistus, kus palvetame inimeste eest, kel on
seljaprobleemid. Küsisin, kas võiksin tema eest palvetada. Nad helistasid talle ja korraldasid
kõik. Mind sõidutas üks noor mees, sõitsime välja seda maja otsima, eksisime ära ja
tiirutasime mööda Jeruusalemma ringi umbes poolt tundi. Ütlesin lõpuks, et aitab küll, David,
me lihtsalt ei leia seda. Jumal ei taha meid siia ja jätsime auto seisma täpselt ta maja vastas.
Läksin sisse ja seal oli see naine diivanil lamamas ja nägin juba ta näost, et ta oli valudes. Ma
ütlesin natuke kaheldes:“Mul on üsna ebatavaline viis, kuidas ma palvetan inimeste eest, kel
on seljaprobleemid. Ma kontrollin nende jalgu ja kui need on eripikkused, siis lühem jalg
kasvab pikemaks ja siis on Jumal sind puudutanud ja võid saada kõike, mis sul vaja.“ Mina
seda välja ei mõelnud. Ma poleks iialgi sellele tulnud. Piibel ütleb, et pange haigete peale
käed ja need saavad terveks. Panin oma käe ta peale ja prohveteerisin ta üle. Arvasin, et nüüd
on töö tehtud. Viimasel õhtul Iisraelis ei suutnud ma magada. Lihtsalt lamasin seal ja pärast
keskööd nägin nägemuse. Teadsin, et see nägemus oli sellest, et tulen tagasi Iisraeli. See
nägemus oli mäest. Üks väga järsk mägi Jeruusalemma läänepool, seal on üks käänuline rada,
mis läheb mäest üles, väga järsk. Teadsin, et Jumal näitab mulle, et tee tagasi Iisraeli ei saa
olema lihtne. See läheb mäest üles ja see ei saa olema otse, vaid käänuline. Täpselt seal, kus
see rada algas, oli selles nägemuses üks naine, väga ebatavalises kleidis ja väga ebatavalises
poosis. Teadsin, et see oli see naine, kelle eest olin palvetanud. Asja tegi keeruliseks see, et
tundsin, et Issand ütleb:“ Ma tahan, et sa abielluksid selle naisega.“ Ütlesin Issandale, et ma ei
tunne teda, ma ei armasta teda, kuidas sa võid seda paluda. Kuid Issand ei vastanud. Siis
mõtlesin, et niimoodi satuvadki nelipühi jutlustajad probleemidesse. Olen väga diskreetne, ma
ei teinud kuu aega mitte midagi peale palvetamise. Selle aja lõpuks oli mul ikka sama tunne.
Olin tagasi USA-s. Kirjutasin sellele naisele viisaka kirja. Ütlesin, et kui ta peaks kunagi
USA-d külastama, siis Kansas City’s on üks grupp, kes on huvitatud Iisraelist ja tean, et nad
võtaksid ta vastu. Sain vastuseks, et ta tuleb järgmisel nädalal. Sain ta telefoninumbri ja ma ei
lasku üksikasjadesse, aga jõudsime Kansas City lennujaama 5-minutise intervalliga. Ruth’il
oli kaasas ta noorim tütar. Olime mõned päevad koos, rääkisime Iisraelist, Piiblist, kuid ei
millestki väga sügavast. Siis pidin aga minema teenima Lõuna-Aafrikasse. Küsisin, kas ta
läheb tagasi Iisraeli, ta vastas, jah, ta jõuab tagasi Yom Kippur’i ajaks, Lepituspäevaks. Mina
olin plaaninud tulla Aafrikast tagasi Jeruusalemma kaudu ja olla seal Lepituspäeval. Nii et
ütlesin, et võib-olla kohtume. Viimane koht, kus ma Lõuna-Aafrikas jutlustasin, oli Pretoria ja
see oli päris jõukas kogudus. Nad andsid mulle päris helde korjanduse ja mul oli alati soov
osta endale Lõuna-Aafrika teemant. Küsisin pastorilt, kas ta saaks mind aidata. Ta vastas, et
jah, linna parim juveliir on tema koguduse liige. Esmaspäeval viis pastor mind tema poodi ja
näitas mulle kõiki teemante ja milleks neid kasutada võib ja valisin ühe, mis mulle meeldis ja
kuna mul oli natuke raha üle, siis ostsin kivi, mida seal kutsutakse „tiigrisilmaks“- kahekordse
„tiigrisilma“. Siis saatsin sellele naisele telegrammi ja ütlesin, et saame kokku King David’i
hotellis hommikusöögiks ühel päeval kl 9. Arvasin, et sellega peaks see asi ühel või teisel
viisil lahenema. Ööbisin King David’i hotellis, 10 minutit enne 9 olin all fuajees, istusin
sissekäigu vastas ja mõtlesin endamisi, kas ta tuleb või mitte. Ja täpselt kell 9 astus ta sisse.
Sõime hommikust, Iisraeli hommikusöök on päris rikkalik. Istusime ja rääkisime ja tahtsin
teada kõike ta kohta, nii et küsisin kõige kohta. Siis läksime välja ja istusime basseini ääres ja
mina muudkui küsisin edasi. Ütlesin, et võib-olla võiksime koos lõunat süüa, nii et sõimegi.
Küsisin ikka veel ja mõne aja pärast ta ütles, et anna andeks, kuid ma ei jaksa enam
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küsimustele vastata. Ja arvasin, et olin olnud täiesti taktitundetu. Nii et ütlesin:“ Arvan, et
pean sulle ütlema, miks ma sinuga hommikust tahtsin süüa.“ Ütlesin, et palvetasin ja nägin
teda nägemuses ja tundsin, et Issand tahab, et ma abielluksin temaga. Ja tema ütles:“Jah.“ Tal
olid omad võitlused, kuid praegu me neist ei räägi. Siis pistsin oma käe taskusse, tõmbasin
välja väikese pakikese ja ütlesin, et mul on juhuslikult üks teemant. Kui tahate sellest loost
rohkem teada, siis on see raamatus pealkirjaga „Jumal on kosjasobitaja“. Siin räägitakse
paljudest muudest asjadest peale selle loo ja see ei ole ainult neile, kes pole abielus. Siin on
palju teisi peatükke. Kuid hiljuti kohtasin kolme paari, 2 Suurbritannias, 1 USA-s. Nad
ütlesid, et nad mõlemad leidsid raamatu eraldi, nad ei tundnud teineteist. Ja siin me olemeabielus. Järelikult see toimib. Pean jätkama, sest aeg hakkab otsa saama. Abiellusime 17. okt.pead alati oma naisega üle kontrollima, kas see on ikka õige kuupäev- 1978 aastal. Palju asju
juhtus enne, kui abiellusime. Teadsin, et peame kolima Jeruusalemma. 1980. aastal hakkasime
ehitama maja. See on pikk lugu ja ma ei saa sellel peatuda, kuid sellest piisab, kui üks kord
Jeruusalemmas maja ehitada. Teil ei ole aimugi, mis sellega kaasneb. Ja mulle ei tundu, et see
lihtsamaks on läinud. 1981-1989 oli meie Jeruusalemma kodu baasiks rahvusvahelisele
teenistusele. Me ei olnud plaaninud seda nii. Kuid tegime kolm edukat ümbermaailmareisi,
ühe 3-kuulise, ühe 5-kuulise, ühe 7-kuulise, palju erinevaid maid. Usun, et see on osaliselt
Jumala Sõna täitumine, Js 2:3:“Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!“
Issand tahab taastada Jeruusalemma kui Tema Sõna tõe keskust. Issand on valinud mõned
meie hulgast- mind, vend Lance Lambert, kes on me lähedane sõber ja see on toimumas.
Issanda Sõna läheb välja Jeruusalemmast. 1990-1991 võtsime „sabatiaasta“, et otsida
Issandat. Kuna tundsime, et olime jõudnud ühte arengukriisi, teadsime, et meie teenistus
muutub. Samal ajal oli meie teenistus kasvanud ülemaailmseks. Nüüd puudutame pea igat
riiki maailmas õpetuse, kassettide, videote, raamatute ja raadiosaadetega. Mu raamatuid on
tõlgitud, vähemalt osa neist, 50 keelde. 16 raamatut on praeguseks tõlgitud hiina keelde ja
umbes sama arv saab olema vene keeles. Tahan lõpetuseks öelda seda, et sel ajal, kui võtsime
sabatiaasta, tegeles Jumal meiega, ma ütleks, halastamatult. Mul ei ole aega rääkida, kuid see
oli üks raskemaid aegu meie elus, me mõlema jaoks. Mina jäin raskelt haigeks ja ilma
antibiootikumideta poleks ma arvatavasti elus. Kuid tänu Jumalale sain sellest võitu, olen täie
tervise juures. Selle eest annan Jumalale ja arstidele tänu. Aastaid tagasi ei oleks ma arste
tänanud, kuid tunnistan alandlikkusega, et mina vajan arste. See oli üks asi, millega Jumal
tegeles. Ta tegeles meiega peamiselt uhkuse suhtes ja Ta näitas meile ravimit uhkuse vastu.
See on tunnistada oma patud üksteisele. On raske jääda uhkeks, kui oled tunnistanud
üksteisele mitmeid patte. Jumal tuletas mulle meelde patte, mida olin teinud 40 aastat tagasi.
Ta ütles:“ Ma andestan iga patu, mis on üles tunnistatud. Kuid kui seda pole üles tunnistatud,
siis ei ole see andestatud.“ See on väga otsiv mõte, millel ma praegu ei peatu. Selle sabatiaasta
lõpuks- võtsime kuus kuud, arvasime, et sellest on küllalt, et teada saada, mis me tulevik toob,
kuid pärast kuut kuud ei teadnud me midagi. Võtsime veel 1,5 kuud. Selle aja jooksul näitas
Jumal, et meie peamine teenistus on eestpalve ja meie Jeruusalemma kodu saab olema
baasiks. Ja mina pean minema teenima ainult sinna, kuhu Issand väga spetsiifiliselt näitab. Ja
olen täna siin, kuna usun, et Issand väga konkreetselt saatis mind. Siin me oleme. Tahan
öelda, et Iisraeli tulevik on Issanda käes. Asjad ei lähe lihtsamaks.
Taevane sõda.
Pöörame meie teema „Sõjapidamine taevastes“ esimese kirjakoha juurde. Ef 6:12:“ Meil ei
tule ju võidelda inimestega (ing- liha ja vere vastu), vaid meelevaldade ja võimudega, selle
pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.“ Kui lubate, annan teile
Prince’i versiooni, mis on natukene otsesem. Hakkasin kreeka keelt õppima kui olin 10404

aastane ja minust sai professor Cambridge’is, tean ühtteist kreeka keelest. Mitte keegi ei tea
kõike kreeka keelest, seda võin ka öelda. See on väga rikkalik keel, millel on pea 3000
aastane ajalugu. Kui keegi väidab, et teab sellest kõike, siis ta eksib. See on Prince’i
versioon:“ Meie maadlusmats ei ole liha ja vere vastu, Living Bible tõlge ütleb „isikutega, kel
on kehad“, mis on hea tõlgendus; „Meie maadlusmats ei ole kehadega isikute vastu, vaid
praeguse pimeduste valitsuste, võimude ja maailmavalitsejate vastu, vaimulike peremeeste või
kurjuse jõudude vastu taevaseis paigus.“ Minu tekst algab nii:“ Me ei maadle liha ja vere
vastu.“ Kahjuks on paljudel kristlastel kirjavahemärgid vales kohas:“Me ei maadle“ ja punkt.
Mu tähelepanemist mööda on enamik kristlasi selles eksinud. Ei ole väga palju kristlasi, kes
tegelikult maadlevad. Maadlemine on kõige intensiivsem konfliktivorm kahe inimese vahel.
Poksis, näiteks on teatud löögid keelatud. Maadlus on täielik võitlus ja Paulus kasutab siin
just seda sõna. Oleme täielikus võitluses vaimsete jõudude, kehadeta isikute vastu, valitsuste
ja võimude vastu- tulen hiljem selle fraasi juurde tagasi-, praeguse pimeduseajastu
maailmavalitsuste vastu, vaimsete kurjusevägede või-jõudude vastu taevasis paigus. Peame
endalt küsima, kuidas see juhtus, et taevastes paikades on vaimsed kurjuseväed või-jõud. Las
ma ütlen kõigepealt seda, et Piibli esimesest salmist alates on sõna „taevas“ mitmuses.
Alguses lõi Jumal „taevad“ (mitmus) ja „maa“ (ainsus). Nii et on rohkem kui üks taevas.
Tegelikult on kolm taevast. See on väga selgelt välja toodud 2Kr 12:1-4:“ Tuleb kiidelda,
ehkki sellest pole kasu. Nüüd tahan ma tulla nägemuste ja Issanda ilmutuste juurde.“ Paulus
räägib siin inimesest, kel oli väga eriline nägemus ja ilmutus. Ma ei usu, et see oli Paulus.
Mõned usuvad seda, ma ei arva nii, kuid ärme selle üle vaidle. „Ma tean ühte inimest
Kristuses, keda neljateistkümne aasta eest- kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust
väljas, seda ma ei tea, Jumal teab- tõmmati kolmanda taevani. Ja ma tean, et sama inimestkas ta oli ihus või ihust lahus, seda ma ei tea, Jumal teab- tõmmati paradiisi ja ta kuulis
öeldamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida.“ Paulus räägib kellestki, usklikust, kel oli
imeline kogemus ja ta tõmmati üles kolmandasse taevasse. Paulus ütleb, et ta ei tea, kas ta ihu
tõmmati üles või ainult tema vaim, kuid seal ta oli- kolmandas taevas. Ta tõmmati üles
paradiisi ja ta kuulis öeldamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Enne usklikuks saamist
olin ma loogikaprofessor ja usun endiselt loogikasse. Mu loogika ütleb, et kui on olemas
kolmas taevas, siis peavad olema ka esimene ja teine. Ei saa olla kolmandat ilma esimese ja
teiseta. Usun, et nii see on. Kolmandas taevas kuulis see inimene Jumalat ennast, ta oli
paradiisis. See on ilmselgelt kõrgeim punkt, kus Jumal ise elab. Kolmas taevas on kõige
ülemine taevas, kui nii võib öelda. Usun, et esimene taevas on see nähtav taevas- see, mida
näeme- päike, kuu, tähed jne. Esimese ja kolmanda vahel peab olema aga teine. Usun, et see
on koht, kus see konflikt aset leiab. Ma ei usu, et seal taevas, kus Jumal elab, oleks mingit
konflikti. Sellist konflikti ei ole ka maa peal. Kuid selles vahepealses taevas on, maa ja
Jumala trooni vahel. Kuidas see konflikt tekkis, kust see pärit on? Piibel räägib meile teatud
asjadest, teistest asjadest aga mitte. On viga üritada teada saada rohkem, kui Piibel meile
ütleb. Kuid on väga tähtis, kui uurime seda, mis Piiblis on kirjas. Vaatame Js 14:12. Selles
tõlkeversioonis on selle pealkiri „Lutsiferi langemine“. Need on prohvetlikud sõnad
ingellikule olendile, kes pöördus Jumala vastu:“ Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast
(s.o Jumala ligiolu taevast) helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha,
rahvaste alistaja?“ Siit näeme, mis oli Lutsiferi mässu motivatsioon. Lutsiferi praegune nimi
on muidugi Saatan. Saatan tähendab „vastane“. Kreekakeelne sõna „kurat“ tähendab
„laimaja“. Saatan on Jumala ja inimeste vastane ja laimaja. Pea see meeles. Igaüks, kes
laimab, teeb kuradi tööd. Kahjuks esineb seda ka kogudustes. Vaatame nüüd motivatsiooni,
sest see on väga tähtis. Õpime midagi väga kasulikku meile kõigile. „Sina ütlesid oma
südames...“ See on põhjus, miks Lutsifer Jumala vastu mässas ja 5 korda algab see sõnadega:“
Mina teen..“ Vastuhaku juur on oma tahte vastandamine Jumala tahtele. Ta ütleb:“ Mina
tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele
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kaugel põhjamaal. Lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.“
Kus inglise keeles ütleb „sarnaseks“, võib heebrea keelest tõlkida ka:“ Ma teen ennast
Kõigekõrgemaga võrdseks.“ Lutsiferi vastuhakk sai alguse isiklikust ambitsioonist ja
uhkusest. Tahan välja tuua, et see on peamine probleemide allikas kogudustes täna. Isiklikud
ambitsioonid. Küsin endalt tihti, paljud jumalasulased on kirikus motiveeritud kadunud
hingedest ja kui paljud on motiveeritud isiklikest ambitsioonidest- et neil oleks suurim
kogudus, kõige pikem kontaktide nimekiri, peaksid suuremaid koosolekuid jne. Võin öelda
isiklikust kogemusest ja pikaajalisest vaatlusest, paljud valdkonnad koguduses on läbi
imbunud isiklikest ambitsioonidest. Mu isiklik arvamus on, et see on suurim probleem
koguduses- isiklikud ambitsioonid teenistuses. Näeme, et see sai alguse Lutsiferi ehk Saatana
enda südamest. Viis korda seadis ta oma tahte Jumala tahte vastu, viis korda plaanis ta
iseennast ülendada. Mul on väike raadiosaadete sari kogu uhkuse probleemist. Selle nimi on
„Tee ülesse on all“. Kui tahad minna kõrgemale, pead minema madalamale. See on väga
huvitav, seda on levitatud mitmetes maades. See on tõlgitud saksa keelde. Mul on väga kahju
öelda, kallid ameeriklased, et üldiselt ei ole selle vastukaja väga entusiastlik olnud. Aga mind
üllatab see, et Saksamaal on see olnud väga menukas. Ma ei oska seda põhjendada, kuid
peaksime sellest õppust võtma. „Tee ülesse on all“. Kui tahad minna kõrgemale, pead minema
madalamale. Saatan on külvanud isikliku ambitsiooni, enese edutamise igaühe südamesse, kes
selle vastu võtab. See ei tähenda, et kogudus sinna ei kuulu. Tegelikult ongi kogudus koht,
kus Saatan kõige rohkem sellist isiklikku ambitsiooni külvata tahab. Js 14:15:“Aga sind
tõugati alla surmavalda, kõige sügavamasse hauda.“ See on tõesti nii. Tee ülesse on all. Kui
tahad minna ülesse, mine alla. Mida madalamale sa lähed, seda kõrgemale jõuad. Ära lase
Saatanal end petta, külvates su südamesse isiklikke ambitsioone. See oli tema allakäigu
põhjus ja võib saada ka sinu omaks. Vaatame pilti taevaste ja maapealse sfääri omavahelisest
suhtlusest. Näide sellest, mida võib nimetada vaimseks konfliktiks. Hs 28. See peatükk näitab
kahte isikut, Tüürose vürsti ja kuningat. Nad on päris erinevad isikud, kuid nad mõlemad on
seotud iidse maailma väga tähtsa linna- Tüürose- saatusega. See ilmutus toob välja tõsiasja, et
maapealsete ja taevaste (kurjade taevaaluste) valitsejate vahel toimub vastastikune võitlus.
See näitab, et üks tähtsamaid asju, mida meie teha saame, et olukordi muuta, on tegeleda
kurjade taevaaluste valitsejatega. Vaatame Hs 28:1:“ Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:“
Inimesepoeg, ütle Tüürose vürstile: Nõnda ütleb Issand Jumal:..“ See on suunatud vürstile,
teine pool peatükist on suunatud kuningale, kes on täiesti teistsugune isik. „Et su süda on
ülbe..“ Mis sõna sa kasutaksid selle kirjeldamiseks? Uhkus. Näeme pidevalt, et Piibel hoiatab
meid rohkem uhkuse eest kui ühegi muu probleemi eest. „.. ja sa ütled:“ Mina olen jumal, ma
istun jumalate istmel merede südames!“ –sina aga oled inimene, mitte jumal, kuigi sa enda
meelest oled jumala sarnane..“ Nii et see Tüürose vürst on inimene, kes väidab end Jumala
olevat nagu paljud teisedki inimesed teinud on. Lähme edasi:“Vaata, sa olid küll targem kui
Taaniel, ükski saladus ei jäänud su eest varju: oma tarkuse ja taibuga soetasid enesele
varanduse, hankisid kulda ja hõbedat oma varaaitadesse. Oma suure tarkuse tõttu kauplemises
suurendasid sa oma varandust ja nõnda läks su süda ülbeks (mis see on-uhkus); (mille pärast?)
su varanduse pärast.“ Paljud mõistavad, et rikkus on tihti uhkuse allikas. Kõik need asjad on
meile väga oluliseks praktiliseks õppetunniks. Siin on üks mees- inimesest valitseja, kes
väidab olevat Jumal. See ei ole kindlasti ainus selline juhtum. Teame, et tuleb antikristus, kes
väidab end Jumala olevat, istub Jumala templis nagu Jumal. Need on asjad, mis on ajaloos
jätkuvalt juhtunud. „Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Et sa enda meelest oled Jumala
sarnane, vaata, siis toon ma su kallale võõrad, kõige julmemad paganaist; nemad tõmbavad
oma mõõgad su tarkuse ilu vastu ja teotavad su hiilguse. Nad tõukavad sind alla hauda ja sa
sured mahalöödu surma merede südames. Kas sa veelgi julgeksid öelda oma tapja ees:“Mina
olen jumal!“, sina, kes sa oled inimene, aga mitte jumal nende käes, kes sind maha löövad?“
Siin on pilt ühest inimesest, kes on väga tark, väga taibukas, väga edukas, jõukas, ja valitseja,
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kuid ta väidab end Jumala olevat. Kuid Jumal paljastab selle väite ja saadab vaenlased ta
vastu teda tapma. Jumal küsib:“Kas sa ka nende käes, kes sind tapavad, ütled, et oled Jumal ja
mitte inimene?“ See on esimene. Nüüd vaatame täiesti teistsugust isikut. Hs 28 teine pool. See
isik on Tüürose kuningas. Siit on selgelt näha, et ta ei ole inimene. Näeme siin midagi väga
tähtsat. Vaimusfääris on kokkupuude kurjuse jõudude ja inimvalitsejate vahel. Nad üritavad
saada kontrolli inimvalitsejate üle ja kasutada neid oma eesmärkide elluviimiseks. Seesama
asi on praegu toimumas USA-s. See ei ole mingi kauge lugu ajaloost. See on vägagi aktuaalne
USA-s täna. Jätkame Tüürose kuninga kohta, Hs 28:11:“Ja mulle tuli Issanda sõna, ta
ütles:“Inimesepoeg, alusta nutulaulu Tüürose kuninga pärast ja ütle temale: Nõnda ütleb
Issand Jumal: Sa olid nagu eeskujulikkuse pitserimärk täis tarkust ja täiuslikult ilus. Sa olid
Eedenis, Jumala aias,..“ Seda ei saa öelda inimese kohta. „sul olid katteks kõiksugu
kalliskivid: rubiin, topaas ja jaspis, krüsoliit, karneool ja nefriit, safiir, türkiis ja smaragd; su
raamistised ja su õnarused olid kullast tehtud, valmistatud su loomispäeval.“ See on üks
loodud olen, kes oli Eedenis, Jumala aias, kes kõndis edasi-tagasi tulekivide keskel. Ta ei ole
inimene, aga ta ei ole ka Jumal. Salm 14:“Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja.“ (ing- „Sa olid
võitud keerub, kes katab.“) katab mida? Mina usun, et ta katab Jumala trooni oma tiibadega.
See keerub oli silmapaistvalt ilus, silmapaistvalt tark ja tal oli ainulaadne koht taevas. Ta oli
keerub, kes kattis Jumala trooni oma tiibadega. Siit üks huvitav tähelepanek: minu mõistmist
mööda ei pannud Jumal sellest ajast alates kunagi ühte keerubit kuhugi. Ta pani alati kaks
näoga vastamisi, et nad kõik teaksid, et keegi on täpselt sama ilus kui nemad. Hs 28:16:“ Sinu
suure kaubitsemise tõttu täitus su sisemus vägivallaga.“ Kaubitsemine võib tähendada seda, et
käid ringi ja müüd kaupa. See on minu väike pilt- usun, et Lutsifer käis ringi, ihaldades ja
võites inglite poolehoidu, kes tema meelevalla all olid. Ja kujutan seda ette nii, see on praegu
lihtsalt minu fantaasia, et ta rääkis inglitele:“Tead, Jumal ei väärtusta sind tegelikult. Sa oled
nii ilus ja tark. Kui mina oleksin Jumal, annaksin sulle palju kõrgema positsiooni.“ Kas näeme
inimesi tänapäeval nii rääkimas? Siin on väga vähe uut. Loeme edasi, salm 15:“ Sa olid
laitmatu oma teedel alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut.“ Ta on loodud olend, ta
ei ole Jumal, ta on keerub või seerav, ta on ingellik olevus, silmapaistev oma tarkuse, ilu, väe
poolest. „Sinu suure kaubitsemise tõttu täitus su sisemus vägivallaga ja sa tegid pattu.
Sellepärast tõukasin ma su Jumalamäelt ja hävitasin su, kaitsja keerub, tuliste kivide keskelt.“
See ei ole ilmselgelt inimene. Lähme tagasi motivatsiooni juurde. Seda rõhutatakse jällegi
korduvalt. Mis see on? Uhkus. Ma ei väsi seda kordamast- uhkus on kahtlemata üks
levinumaid kiusatusi. Asi, mis meid kõige rohkem langema paneb, on uhkus. See ei saanud
alguse maa pealt, see sai alguse taevas. „Su ilu tõttu läks su süda ülbeks, oma hiilguse pärast
sa kaotasid tarkuse. Ma viskasin su maa peale..“ jne. See on pilt Tüürose olukorrast. Tüüros
on möödunud, see on ajalugu. Tüürose vürst suri nagu inimene. Tüürose kuningas ei surnud.
Ta on ingellik olend, väga uhke, väga võimas, tark, täis ilu ja täielikult Jumala vastane. Jagan
teiega oma väikest mõtet. Ta ütles, et olen võrdne Jumalaga, seda ta väitis. Usun, et on Jumal
Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim. See on lihtsalt minu arusaam- usun, et Jumal Isa on nii
võimas, kordumatu, täiesti unikaalne, et Lutsifer ei pürginud olla Isaga võrdne. Kuid oli üks
imeilus olend, kes esindas Isa-Poeg. Usun ise, et Lutsifer ütles:“Ma võin olla nagu tema.“ Ja
sel hetkel sai alguse konflikt, mis on sellest ajast saati jätkunud Lutsiferi ja selle vahel, kes
ilmus inimajaloos kui Jeesus Naatsaretlane. Ja kui Jeesus tuli inimesena maa peale, ütles
Lutsifer, et nüüd saab ta Jeesuse kätte. Ta jälitas teda, pööras inimesed tema vastu ja saavutas
ta surma. Ja ütles, et nüüd on Jeesus tal käes. Kuid ta eksis. Sest kolmandal päeval tõusis
Jeesus üles täieliku võitjana. Kuid see konflikt ei ole lõppenud, kuna Saatan ikka võitleb nii
kuidas suudab Jumala, Jumala eesmärkide ja Jumala rahva vastu. Öeldakse, et olen seda nõus
aktsepteerima Ilm 12:3 põhjal, et 1/3 inglitest pöördus koos Lutsiferiga mässus Jumala vastu.
Ilm 12 räägib suurest tulipunasest lohest, kes on kurat. Ilm 12:3- suur tulipunane lohe. Saatan
on lohe ja ta on ka madu. Ta võib hirmutada või vallutada sind oma jõuga, kuid ta võib ka
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salaja sisse hiilida, nii et sa isegi ei märka. Tal on igasugused erinevad meetodid. Ilm 12:4
ütleb:“Ta saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas need maa peale.“ Teised tõlkijad
peale minu on ka arvanud, et see tähendab, et 1/3 ingleid järgis Saatanat, Lutsiferi tema
vastuhakus Jumala vastu. Vaatame nüüd taevaste olendite struktuuri. Vaatame kirja
Koloslastele. Kiri efeslastele on kiri Kristuse kogudusest. Kiri koloslastele aga kiri koguduse
Kristusest. Kui pead iialgi tegelema inimestega, kes on olnud sektis, näita neile kirja
koloslastele, sest see näitab Jeesust nii unikaalselt, et ükski guru, ükski teine isik ei saa olla
selline nagu Tema. Näeme Kl 1:15:“ Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu
esmasündinu.“ Pange tähele, Teda ei loodud, Ta sündis- Jumala ainusündinud Poeg. Ta on
Jumala kuju, Tema ise väljendab täpselt Jumala isikut, loomust ja välimust. Sellepärast Jumal
ei taha ühtegi iidolit ega kuju- Tal on oma kuju, see on Jeesus. „Tema on nähtamatu Jumala
kuju, kogu loodu esmasündinu.“ Peaks olema:“ esmasündinu enne kogu loodut.“ Teda ei
loodud, ta sündis. Kõik, mis tuli pärast seda, see loodi. Siis ütleb siin:“Sest tema läbi on
loodud kõik, mis on taevais ja maa peal.“ Milline guru võiks iialgi väita midagi sellist? On
naeruväärne võrrelda Jeesust ühegi inimesest sekti- või võimujuhiga. „Sest tema läbi on
loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu.“ Nii et nähtavad ja
nähtamatud asjad. Ja siis loetletakse siin nähtamatuid asjad:“ Olgu troonid või ülemused, olgu
valitsused või meelevallad.“ Nii et taevases sfääris on loodud olendite seas 4 peamist
kategooriat. Troonid on kõige kõrgem, siis ülemused, siis valitsused või korrad ja meelevallad
või võimud. Ütlen uuesti: troonid, ülemused, valitsused, meelevallad. Näitan neid abstraktselt,
kuna need on ametid, positsioonid. Nagu meil on sõna „president“, see on isik, kuid sõna
„presidendiamet“ on funktsioon, positsioon. Need kirjeldavad ka rohkem positsioone kui
isikuid. Vaatame uuesti Ef 6:12, kus alustasime. Annan teile Prince’i versiooni:“Meie
maadlusmats ei ole ihudega isikute vastu, vaid valitsuste ja meelevaldade vastu, selle ajastu
maailmavalitsejate vastu, vaimsete kurjusejõudude vastu taevasis paigas.“ Pane tähele, et
kõige ülemisel kohal on meelevallad ja võimud. Kui vaatad tagasi Kl kirja, siis näed, et kaks
ülemist tasandit ei mässanud. Vastuhakk algas valitsuste ja meelevaldade tasandilt. Seega
troonide ja ülemuste tasand ei eemaldunud Jumalast, kuid sellegipoolest on tegemist äärmiselt
võimsate vaimsete olenditega, keda kutsutakse valitsusteks või valitsejateks ja
meelevaldadeks. Seal maadlemegi, kui ikka maadleme. Kes teist maadleb? Te ei pea vastama.
Kuid seda pole võimalik teha ilma ise teadmata, see on kindel. Tahan vaadata nüüd ühte lugu
Taanieli raamatus, mis väga selgelt näitab, et on olemas vahepealne taevas Jumala taeva ja
maa vahel, mis on hõivatud saatanlike inglite poolt. Taaniel 10. See on eespalve õppetund ja
see on vägagi aktuaalne tänapäeval. Tn 10:2:“ Neil päevil olin mina, Taaniel, leinanud kolm
nädalat.“ Miks ta leinas? Oma rahva õnnetu olukorra pärast. Miks meie sinuga peaksime
leinama? Meie rahva õnnetu olukorra pärast. Ta ütles:“ Maiusrooga ma ei söönud ja liha ega
veini ei tulnud mu suhu, ja ma ei võidnud ennast hoopiski mitte, kuni kolme nädala päevad
olid täis saanud.“ Seda oleme hakanud „Taanieli paastuks“ kutsuma. Sa ei loobu kogu toidust,
kuid hoidud asjadest, mis sulle kõige rohkem meeldivad. Kui 1941. aastal Briti armees
päästetud sain, olin täiesti mitte-vaimulik. Ma ei teadnud, et Jumal räägib inimestega, kuid
tundsin, et keegi ütles mulle:“Loobu šokolaadist, loobu šokolaadist.“ Mõtlesin, et see on
naeruväärne. Pealegi, mulle meeldib šokolaad. Hiljem vastutasin meie üksuse toiduvarude
eest kõrbes ja minu käes oli ka kontroll šokolaadi üle. Kuid hiljem, kui abiellusin Ruth’iga,
ütles tema mulle:“Sa oled šokohoolik. Ma pole näinud kedagi niimoodi šokolaadi söömas,
sööd terve suure tahvli korraga.“ Minust sai šokolaadisõltlane. Olen vaba nüüd, tänu
Jumalale. Kui oleksin Jumala hoiatust kuulanud, oleks palju kannatusi ära hoidnud. Imelik asi
on see, et viimase 50-60 aasta jooksul on kristlikust sõnavarast kadunud üks sõna,
„enesesalgamine“. Kuni selle ajani, pea kõik inimesed, kristlased või mitte, eeldasid, et
kristlased praktiseerivad enesesalgamist. Ometigi on see kahe silma vahele jäetud. Väga
vähesed kristlased tänapäeval üldse mõtlevad enesesalgamise peale. Teate, mis Jeesus ütles:“
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Kui tahad järgneda mulle..“ Mis on esimene samm? „Kui keegi tahab mulle järgneda, las ta
salgab iseennast.“ Nii et Taaniel salgas iseennast. Taaniel ei söönud midagi meeldivat kolm
nädalat. „Ja esimese kuu kahekümne neljandal päeval olin ma suure jõe, Hiddekeli kaldal. Ja
ma tõstsin oma silmad üles ning vaatasin, ja ennäe, seal oli mees, linased riided seljas ja
niuded vöötatud Uufase kullaga. Ta ihu oli nagu krüsoliit ja ta pale oli välgutaoline, ta silmad
olid nagu tulelondid, ta käsivarred ja jalad hiilgasid vase sarnaselt; ja ta sõnad kõlasid nagu
rahvahulga rõkkamine. Mina, Taaniel, nägin üksi seda nägemust, aga mehed, kes olid koos
minuga, seda nägemust ei näinud; ometi valdas neid suur hirm ja nad jooksid peitu.“ Mäletan,
et inimesed, kes mind Issanda juurde juhtisid, olid sõbrad Smith Wigglesworth’iga. Ma
temaga isiklikult ei kohtunud. Mäletan lugu, kus üks naine tuli tema juurde ja küsis talt:“
Härra Smith, kas te arvate, et nägin inglit, kuna mul oli üks kogemus?“ Smith küsis:“ Kas te
kartsite?“ Naine vastas:“Ei.“ Smith vastas, et siis ei olnud see ingel, sest iga kord, kui keegi
Piiblis inglit nägi, valdas neid hirm. Nii et Taaniel oli hirmul. „Ma jäin üksi. Ja kui ma nägin
seda suurt nägemust, siis ei olnud mul enam rammu, mu näojume muutus kaameks ja jäin
jõuetuks. Ja ma kuulsin tema sõnade kõla; ja kui ma tema sõnade kõla kuulsin, langesin ma
sügavas tardumuses silmili maha, nägu vastu maad.“ Enam madalamale minna ei saa. Kui
hakkan kuskil jutlustama, siis pingutan kõvasti, et võtta aega ja olla näoli põrandal. Kui oled
näoli põrandal, siis madalamale enam vajuda ei saa, sealt saab minna ainult ülespoole. Kui ma
seda ei tee, siis kardan, et tagajärjed on näha. Tn 10:10:“Ja vaata, üks käsi puudutas mind ja
raputas mind tõusma põlvili ja käpukile. Ja ta (see külaline taevast) ütles mulle:“Taaniel,
armas mees...“ Miks ta armas oli? Võin öelda, miks ta minu meelest oli, sest ta hoolis
piisavalt oma rahvast, et palvetas ja paastus nende pärast. „Pane tähele sõnu, mis ma sulle
räägin, ja seisa seal, kus sa seisad, sest mind on nüüd läkitatud sinu juurde!“ Ma ei lõpetanud
juttu paastumise kohta. Üle-eelmisel aastal rääkisin Bill Bright’iga enne „Intercessors for
America“ („Ameerika eestpalvetajad“) konverentsi, kes on tutvustanud paastumise teemat
paljudele inimestele. Ja lihtsalt huvi pärast arvutasin kokku, kui palju olen paastunud oma
kristliku elu jooksul. Ja sain teada, et see oli üle 8 aasta. Kuid mitte järjest. Ma ei pea tundigi
sellest raisatud ajaks. Ma ei oleks täna siin, kus olen, kui ma poleks paastunud. Jeesus ütles
oma jüngritele:“Siis kui te paastute..“, mitte „Kui te paastute..“ Ta pani selle täpselt samale
pulgale, kui annetamise või palvetamise. Kolm asja: siis kui palvetad, kui annetad, kui
paastud. Tema on meie eeskuju. Ta ei teeninud kordagi, enne kui oli veetnud 40 päeva
paastudes. Lk 4 ütleb, et kui Ta ristiti, siis läks Ta kõrbesse, täis Püha Vaimu. Pärast
paastumist 40 päeva, ütleb, et Ta tuli välja Püha Vaimu väes. Tn 10:12:“Ta ütles:“Ära karda
Taaniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik
oma Jumala ees..“ Et mida teha? Mis on alandlikkuse vastand? Uhkus. Teeme kas üht või
teist. Uhkus on hävitav. Alandlikkus viib edule. „..võeti su sõnu kuulda; ja ma olen tulnud su
sõnade pärast!“ Taaniel oli 21 päeva paastunud, kuid esimesel päeval, kui ta alustas, saadeti
ingel vastusega. Miks tal läks kokku 21 päeva lõpule jõudmiseks? Siin ütleb, miks. „Pärsia
kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu kakskümmend üks päeva.“ See ei ole kindlasti
inimene. See on saatanlik valitseja taevastes. Tal oli konkreetne ülesanne, ta vastutas Pärsia
eest. Las ma räägin teile midagi väga põnevat, mis minuga juhtus. Mind kutsuti rääkima
tuhandele Iraani kristlasele Hollandis- nad on kõik Iraani pagulased. Nemad räägivad, et Iraan
on vaimse ärkamise äärel. Lihtsalt räägin teile, loodan, et see ei paista uhkustamisena. Meie
esindaja Hollandis üritas neis minu suhtes huvi äratada-see on muidugi vabatahtlik. Kuid see
Pärsia mees ei olnud sugugi huvitatud kuni näitasime talle raamatut „Kujundades ajalugu
palve ja paastuga.“ Ta ütles:“ Kas tema kirjutas selle raamatu? Me tahame teda!“ On vähemalt
neli maad, kelle ajalugu on see raamat drastiliselt muutnud: Venemaa, Tšehhoslovakkia,
Pärsia ja veel üks maa...Tahan teile öelda, et kui tahad näha oma maad muutumas, siis ei juhtu
see ilma palve ja paastumiseta. Kirjutasin selle raamatu üle 20 aasta tagasi. Mina olen
ameeriklane oma valiku tõttu, emigreerusin siia, kogemata. Paljud ei emigreeru juhuslikult,
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kuid minuga juhtus nii. Saabusin piiripunkti Kanadast oma Taani naise ja väikse Aafrika
tütrega. Nad küsisid, miks te tulete. Vastasin, et külla- mul oli kutse pastorilt. Nad küsisid, kui
pikk teie külastus on. Ütlesin, et kuus kuud. Nad ütlesid, et see on liiga pikk aeg külastuseks.
Olen õppinud, et ametnikega ei tasu vaielda. Ütlesin, et võib-olla saavad nad meid aidata.
Seda on raske uskuda, kuid nad ütlesid, et tuleksime maale Minneapolise kaudu ja nemad
korraldavad meie emigreerumise. Olen arvatavasti ainus inimene, kes on emigreerunud USAsse juhuslikult. Tänan Jumalat selle maa eest. Ameerika kristlased on olnud äärmiselt head mu
vastu. Mul on võlg, usun, et selle raamatu kirjutamisega sain selle võla tasuda. See näitab
Ameerika ajaloost, milline unikaalne koht oli palvel ja paastul selle maa sünni ja alguse
juures. See näitab ka teiste näidete varal mu isiklikest kogumustest Lähis-Idas ja mujal, kus
ajalugu on kujundatud palve ja paastu läbi. Kui tahad näha USA-d tagasi Jumala poole
pöördumas, siis ma ei usu, et see juhtub enne, kui inimesed tõeliselt palvetavad ja paastuvad.
Pead küsima endalt, kui palju tähendab mulle mu rahva käekäik. Olen sügavalt tänulik
Ameerika rahvale. Nad on mind võõrustanud, mu vastu võtnud, mind toetanud. Teen kõik,
mida suudan, et tagasi maksta seda võlga. Kuid tean, et parim, mis teha saan, on rääkida neile
tõtt palve ja paastumise kohta. Palveränduritest esiisad olid brittide mõistes allaandjad- nad
lihtsalt purjetasid läände ja kadusid nii Inglismaa ajaloost. Kui siia jõudsin, kutsuti mind
rääkima Plymouth’sse esiisadest, ma ei teadnud neist mitte midagi, pidin välja uurima.
Usulise tagakiusu pärast Inglismaal olid nad põgenenud Hollandisse ja nad võtsid kogu rahva
kokku- mehed, naised, lapsed Leydenis, Hollandis ja kuulutasid välja palve- ja paastupäeva
Esra 8:21 põhjal:“...et me alandaksime iseendid Jumala ees ja paluksime temalt õiget teed.“
Siis nad alustasid oma teekonda, peatusid Plymouth’is ja sõitsid sealt edasi New England’isse.
Mõnes mõttes võib öelda, et osa rahvast sündis palvest ja paastust ja selle aluseks oli Piibel.
Arvan, et on väga rumal ära pöörduda Piiblist inimlike filosoofide poole. Olin ise filosoof,
mul ei ole mingit austust inimliku filosoofia vastu, see on ajaraiskamine. Ma ei ütle seda
sellepärast, et selles ebaõnnestusin, olin vägagi edukas. Raske uskuda, aga kirjutasin väitekirja
Kings Collage Cambridge’le pealkirjaga „Platoni definitsiooni meetodi evolutsioon“.
Uskumatu, eks? Mind valiti selleks, seega ei räägi sellepärast, et ma edukas polnud- just olin
edukas, kuid kui kohtusin Issandaga, muutus see kõik mõttetuks. Tagasi Tn 10:13 juurde:“
Pärsia kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu kakskümmend üks päeva.“ See on päris suur
konflikt. Kolm nädalat vaimset lahingut taevastes. Jumala ingel tuli Jumala juurest Taanieli
palve vastusega ja Saatana ingel taevaalustes paikades- keskmises taevas, seisis vastu. Ära
alahinda Saatana väge. Siis ütleb siin:“ Vaata, Miikael, üks peainglitest, tuli mulle appi ja ma
jäin sinna, Pärsia kuningate kaitseingli juurde.“ Kui loed Tn 12:1:“Ja sel ajal tõuseb Miikael,
see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest.“ Kes on su rahva lapsed (ing-pojad), kui see on
suunatud Taanielile? Öelge mulle. Kes on su rahva pojad? Juudid. See ei ole populaarne sõna,
kuid siin ta on. Juudid- nemad on Taanieli rahva pojad. Kus tahes näed Piiblis Taanieli, siis
tead, et juudid on ajaloo keskmes, kuna tema astub välja rahva eest, keda Jumal on teda
juhtima pannud. Edasi:“Ma jäin sinna, Pärsia kuningate kaitseingli juurde.“ (ing- „Mind jäeti
üksi Pärsia kuningatega“) Üks ingel ei suutnud läbi murda, oli vaja kahte- see ingel ja
Miikael. „Tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimseil päevil, sest on veelgi üks
nägemus neiks päeviks.“ Ja kui ta minuga nõnda rääkis, lõin ma oma silmad maha ja vaikisin.
Ja vaata, nagu oleks üks inimkäsi puudutanud mu huuli; ja avasin suu ja rääkisin ning ütlesin
sellele, kes seisis mu kohal:“ Mu isand, nägemus on täitnud mind hirmuga ja mul ei ole enam
jõudu. Ja kuidas võikski mu isanda sulane rääkida isandaga? Sest mul ei ole ikka veel jõudu ja
mu hing on üha kinni.“ Tal oli väga võimas vaimne kogemus. Ja kõik vaimsed kogemused ei
ole nauditavad. Kui tahad ainult naudingut, jääd paljust muust ilma. „Siis puudutas see
inimesesarnane mind jälle ja turgutas mind. Ta ütles:“ Ära karda, armas mees..“ Mulle
meeldib see. See on sõnum taevast Taanielile. „Rahu olgu sulle! Ole julge! Ole julge!“ Ja kui
ta minuga rääkis, tundsin ma ennast tugevana ja ütlesin:“ Rääkigu mu isand, sest sa oled mind
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turgutanud!“ Ja tema ütles:“ Kas sa tead, mispärast ma su juurde olen tulnud? Aga nüüd ma
lähen tagasi, võitlema Pärsia kaitseingliga.“ Lahing ei olnud veel läbi. Ta oli läbi murdnud,
kuid tagasiteel pidi ta tegelema selle saatanliku ingli, Pärsia vürstiga. „Ja kui ma temaga
valmis saan, vaata, siis tuleb Kreeka kaitseingel.“ Kreeka vürst ei ole inimene, vaid saatanlik
ingel. Leiame kaks maad, Pärsia ja Kreeka, mõlemi üle oli pandud saatanlik ingel, et ellu viia
Saatana plaane nende jaoks. Miks olid need nii Jumalale kui Saatanale nii tähtsad? Kuna
Iisraeli saatus otsustati seal. Edasi:“ Ometi tahan ma sulle teada anda, mis on kirjutatud
tõeraamatusse! Ei ole ühtegi, kes aitaks mind nende vastu, kui ainult teie kaitseingel Miikael.“
Ta räägib juudiga- Miikael, teie vürst. Siin on väga selge kirjeldus konfliktist inglite vahelJumala ja Saatana inglite vahel, mitte maa peal, vaid keskmises taevas. Näete, kui reaalne see
on. Tn 11:1:“Ja ma seisin meedlase Daarjavese esimesel aastal temale toeks ning kaitseks.“
Daarjaves oli valitseja, kelle Jumal Iisraeli õnnistamiseks üles tõstis. Näete, kuidas Iisrael on
selles kõiges kesksel kohal. Näeme, et Daarjavese mõju tõttu Iisraelile toetasid teda Jumala
inglid. See hõlmab endas täiesti teistsugust asjade käiku, kui oleme harjunud. Taaniel pani
selle kõik käima, väga tähtis on seda meeles pidada. Taaniel algatas selle. See ei alanud
taevas, see sai alguse maa peal. Taaniel hakkas palvetama ja paastuma, see pani taeva
liikuma. Jumal saatis ingli vastusega, kuid teda takistati keskmises taevas saatanliku ingli,
Pärsia vürsti poolt. Ja sellest läbi murdmiseks läks inglil ja lisaks Miikaelil 21 päeva. Kui
räägime maadlemisest, siis ei ole see lihtne mäng. See on tõsine asi. Kui saan midagi teile
kaasa anda, siis tahaksin, et mõistate, peame tegema palju rohkem, kui enamik meist teeb, et
murda Saatana vägi selle maa üle. Kui tal on võimalus hävitada USA, siis ta ka teeb seda.
Pean ütlema, loodan, et ütlen seda lahkusega, et suur osa Ameerika kristlastest ei mõista
reaalsust. Nad mängivad oma väikseid religioosseid mänge, veetes kirikus mõnusalt aega,
olles täiesti teadmatuses, et vaimses sfääris on käimas surmav lahing ja et kogudusel maa peal
on selles eluliselt tähtis roll täita. Meie maadlusmats ei ole ihudega isikute vastu, vaid
valitsuste ja meelevaldade, praeguse pimeduse maailmavalitsejate vastu. Kallid õed ja vennad,
see ei ole väike ülesanne, see ei ole midagi, mida õpetad lastele pühapäevakoolis. See nõuab
täielikku pühendumist. See nõuab silmitsi seismist vaimse olukorra reaalsusega. See tähendab
tegeleda isekusega, enesekesksusega, eneseimetlusega, neist täielikult loobudes. Need asjad
on liiga tähtsad, et mu väikesed isiklikud huvid takistaksid seda, mida Jumal tahab teha.
Lähme tagasi Ef 6. Loodan, et mul on õnnestunud teile näidata, et taevases sfääris on üks
tõeline lahing toimumas ja meil on selles osa. See ei saavuta edu, kui meie ei tee oma osa. Kas
mõistate seda? Sest kui te ei mõista, siis olen oma aega raisanud. Las ma mainin teile, mida
üks teine jutlustaja mulle rääkis. Kui loete kirja efeslastele, siis kõik väited selles on
mitmuses. Seal ei ole mitte ühtegi individuaalset väidet. Seal on kõik „teile“, mitmuses:
„teile“, kogudus, „teile“, usklikud. Kogu see stsenaarium ei jäta ruumi üksikule hundile, sel ei
ole mingit osa selles. See on Jumala rahva ühine ettevõtmine või vastasel juhul see ei toimi.
Ef 6:13:“ Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal
päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud.“ Pauluse näide on võetud Rooma leegionäri
sõjavarustusest, mida kutsuti tema täisrelvastuseks, täisvarustuseks. Ja ta annab meile
vaimuliku tähenduse. Ef 6:13:“Seetõttu..“ Olete kindlasti kuulnud kuulsat Prince’i ütlust- kui
leiad Piiblist sõna „seetõttu“, siis pead välja uurima, „mistõttu“ see seal on. Salm 13 on seal
salmi 12 tõttu. Kuna oleme seotud selle elu-surma lahinguga saatanlike vägedega taevastes,
võtke kätte kogu Jumala sõjavarustus. Rõhutan seda, et see on ülitähtis kõigile teile, kes olete
seotud vaimse sõjapidamisega. Ära mine lahingusse ilma selleta. Paulus nimetab 6 relvastuse
osa. Esimesed 5 on kõik enesekaitserelvad. Vaatame need kiiresti läbi ja tahan, et
kontrolliksite, kui palju teil neist olemas on. Ef 6:14:“ Seiske nüüd ja teie niuded olgu
vöötatud tõega.“ Esimene osa varustusest on vöö. Peate mõistma, et neil päevil kandsid nii
mehed kui naised pikki rüüsid, mis ulatusid allapoole põlvi. Võid leida fraasi, mida ka Piiblis
päris tihti kasutatakse:“ Vööta oma niuded.“ Kuna selleks, et teha midagi aktiivsemat, pidid
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kõigepealt tõstma oma pika rüü üles üle oma põlvede, et saaksid vabalt jalgu liigutada. Seega
pandi vöö vööle, tõmmati oma pika rüü alumine äär üles ja kinnitati see vöö vahele. Pärast
seda olid valmis tegutsema. Enne ei saanud sa võidelda, su pikk rüü oleks sind takistanud.
„Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega.“ See on väga tähtis. Arvan, et see tähendab
olla halastamatult aus iseenda ja teiste vastu. Pastor rääkis mu esimesest naisest, Lydiast.
Tema oli inimene, kes rääkis asjadest nii, nagu need olid. Keegi küsis meilt, kuidas me lastel
läheb. Ta küsis:“ Kas sa tõesti tahad teada? Eks istu maha ja ma räägin sulle.“ Ja ta võttis
ükshaaval ette kõik 8 last ja rääkis neile täpselt. Teisisõnu, ta võttis sõnu tõsiselt. Ta ei teinud
tühje sõnu. Ta ei kasutanud religioosseid klišeesid. Need on suureks takistuseks, kui tahad
olla pühendunud kristlane. Sa ei saa end peita religioosse kõne taha. Pead olema siiras. Pead
rääkima asjadest nii, nagu need on. Kui puutusin 60-ndatel kokku tolleaegse põlvkonnaga,
ütlesid nad:“Rääkige asjadest nii, nagu need on!“ Mõtlesin endamisi, et mida paremat
oskaksime tahta. Räägime nii nagu asjad on: ärme kaunista oma sõnu, ärme loo asjadest ilusat
pilti, tuleme ja räägime neile tõtt. Tänan Jumalat, et nägin sadu noori inimesi radikaalselt
muutumas. Teate, miks nad muutusid- kuna nad olid radikaalsed. Olin ka radikaalne,
põlvkond varem, siis ei olnud hipisid, seega ei teadnud, kes ma peaksin olema. Räägin seda
kuna inimesed arvavad, et olen usutav. Kui käisin Eton’i ja hiljem Cambridge’i kolledžis, oli
mul tunne, et hasartmängudega on võimalik raha teenida, kui leiad õige süsteemi. Arvasime
oma sõpradega, et leidsime õige süsteemi. Mina läksin Monte Carlosse või Cannes’i
Prantsusmaa lõunakaldal ja mängisin ruletti. Tänu Jumala armule ei kaotanud midagi. Hiljem
avastasin, et mees, kes selle süsteemi lõi- Labouchere, suri puruvaesana. Kuid üritan teile
öelda, elades Monte Carlos või Cannes’is soojas kliimas, kõndisin ringi sandaalides, mis oli
päris tavaline. Aga tavaline ei olnud see, et värvisin oma varbaküüned punaseks. Olen tihti
endalt hiljem küsinud, et miks ma seda tegin. Ma tõesti ei tea, kuid arvan, et see oli omamoodi
protest. Miks värvib mõni tüdruk oma juuksed siniseks? Mis teda motiveerib? Ma ei kritiseeri
teda. Ma ei saa visata esimest kivi. Kui värvisin oma varbaküüned punaseks, siis on tal õigus
juuksed siniseks värvida. Küsisin endalt, mis motiveerib noori seda tegema. Arvan, et see on
sõnatu protest millegi vastu, mis on võlts. Teate, mida nad kirikust arvavad? Paljud neist
arvavad, et oleme võltsid. Ja teate, tihti on neil ka õigus. Usun, et tänapäeva noortes on sügav
nälg jõuda reaalsuseni, kuid neil ei tule pähegi, et minna selleks kirikusse, et leida reaalsust.
Räägime tõevööst, teisisõnu, räägi asjadest nii nagu need on, ära kasuta religioosseid
klišeesid, ära kasuta meelitavat kõnepruuki. Ole nagu mu esimene naine, tegelikult ka teine.
Ma pole kunagi olnud abielus ebasiira naisega, kellegagi, kes lihtsalt mängis seda rolli. Nad
olid ehtsad, nad olid just need, kes nad olid, kõigi oma nõrkuste ja puudujääkidega. Nad olid
ehtsad. Usun, et seda tähendab, kui vöötad oma niuded tõega. See tähendab jätta kõik see
peen religioosne jutt, religioossed klišeed. Kui ma algul nelipühi pastoriks sain, see oli
Suurbritannias, oli nelipühilaste deviis:“Meil on kõik olemas- päästetud, veega ristitud, Püha
Vaimuga ristitud, keeltes rääkimine. Siis lugesin John Wesley’i päevikut ja mõtlesin
endamisi, kui meil on kõik käes, mis siis John Wesley’i oli? Sest tal oli palju rohkem kui
meil. Meil oli õige kõnepruuk, rääkisime keeltes, kuid kaugele see sind viib? Mitte väga
kaugele. Võid olla lihtsalt hull, religioosne hull ja kokku saada teiste hulludega igal
pühapäeva hommikul. Ma ei ole pahatahtlik, üritan teile reaalsust näidata. Tänan Jumalat, et
kuulun nüüd kogudusse Põhja-Karolinas. Naudin kirikus käimist pühapäeva hommikul. See
on ebatavaline. Enamasti käin sellepärast, et see on kohustus, kuid käime koguduses, kus
räägitakse asjadest nii nagu need on, vähemalt teatud määrani. Ma väga naudin seda, tahan
reaalsust. Ma ei tea, kui palju aastaid ma veel elan, ainult Jumal teab. Kuid ma ei taha
mängida, aeg on mulle kallis, mu jõud on kallis, tahan kasutada seda õigeta asjade jaoks, olen
valmis ohvreid tooma. Kas teate, kuidas kavatsen tähistada oma 85. sünnipäeva, kui Jumal
lubab ja me elame? Lendan tagasi Benini ja jutlustan seal. Kas teate, kus Benin asub? See on
Nigeeriast lääne pool ja seal on konverents kogu selle kandi prantsuskeelsetele aafriklastele.
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See on mulle väljakutseks. Tahan, et mu õpetus jõuaks prantsuse keelde, tahan jõuda
prantsuskeelse elanikkonnani. Kas teate, et maailmas on 500 miljonit inimest, kes räägivad
prantsuse keelt ja praktiliselt keegi ei tegele nendega. Prantsusmaa on vaimselt hüljatud maa.
Miks ma seda kõike räägin? Kuna tahan lahti saada nendest pikkadest religioossetest rüüdest,
tahan siduda need tõevööle, rääkida asjadest nii, nagu need on. Aamen. Ef 6:14:“ ..ja teil olgu
seljas õiguse soomusrüü.“ Soomusrüü kaitseb põhiliselt südant. Et kaitsta sinu südant
õigsusega, mis ei ole tegudest tulnud õigsus, vaid õigsus, mille said usu läbi Jeesusesse
Kristusesse. See on muutev õigsus, see muudab sind. See viib sind kooskõlla Jumalaga. See ei
ole hulk reegleid. See on muutus su südames, mis muudab kõike, mida mõtled, ütled või teed.
Kui sul ei ole olnud elumuutvat kogemust, siis tekib kahtlus, kui kristlane sa üldse oled. Võite
ühineda kirikuga, kuid jääda samasuguseks, võid öelda palve, kuid jääda samasuguseks. Võid
täita otsusekaardi, kuid jääda samasuguseks. Kuid sa ei saa kohtuda Jeesusega ja jääda
samasuguseks. On sul seljas õigsuse soomusrüü? Kas su süda on kaitstud? Oled sa muudetud
inimene? Lähme edasi. Ef 6:15:“ Te jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit
rahust!“ Rooma leegionäridel olid väga tugevad sandaalid, mis seoti nööridega säärte ümber.
Nad suutsid marssida pikki vahemaid nende jalanõude tõttu. „Ta jalgades (jalanõudes) olgu
valmidus kuulutada rõõmusõnumit rahust“- mulle tähendab see olla kättesaadav, olla just seal
ja sel ajal, kus Jumal sind tahab. See ei tähenda kindlat rutiini, millest sa pead kinni pidama,
see tähendab olla paindlik. See on ka rahuevangeelium. Ütleme, et lähed poodi süüa ostma,
kuid sul on jalas evangeeliumikingad. Kohtad ühte kallist hinge, kel on palju probleeme ja
rõhutud seisus. Ja sina annad edasi rahu. Ei ole tähtis, mis sa ütled, vaid kes sa oled, mis sul
anda on. Inimesed otsivad meeleheitlikult rahu, nad igatsevad selle järele ja ei tea, kust seda
leida. Kui sa nendega kokku puutud, siis neid ei huvita nii väga sinu õpetus, nad tahavad
teada, kas sul endal on rahu. Sest kui sul on, siis saad seda edasi anda, st paindlikkust. Oled
poes, sul on kiire, pead ostma igasuguseid asju. Siis kohtad seda kallist inimest, kel on pisarad
peaaegu silmis ja sa pead peatuma ja rääkima temaga. Pead andma talle rahu. See tähendab
omada valmidust kuulutada rõõmusõnumit rahust. Ef 6:16:“ Kõigepealt aga võtke kätte
usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!“ Kreeka keeles on sõna „kilp“
otseselt seotud sõnaga „uks“. Rooma leegionäril oli pikk ovaalne kilp, mis oli kitsas ja see oli
tema kaitse. Väga hästi koolitatud sõdur oskas varjuda kilbi taha nii, et ta oli igalt poolt
kaitstud. Seda oli vaja treenida ja pidi olema vormis. Sul läheb seda vaja, sest Saatan saadab
su pihta põlevaid nooli. Mitte tavalisi nooli- põlevaid. Sul on vaja kilpi, mis need peatab. Pead
õppima, kuidas varjuda, nii et sa mitte kuskilt välja ei paista. Sellel on vaimulik tähendus.
Pead jõudma kohta, kus ükski osa su elust ei ole kaitseta. Ütlesin kellelegi hiljuti, et see kilp
ei kaitse meie luksust, see kaitseb meie põhiväärtusi. Mul ei ole midagi selle vastu, kui teatud
maani asju nautida, kuid ära unusta, see ei ole kilbiga kaitstud. See kilp kaitseb sind, nii nagu
oled, ainult su isikut. Edasi:“ Võtke ka päästekiiver.“ Mis osa sinust kaitseb kiiver? Mõistust.
Mõistus on see koht, kus kogeme kõige enam vaimseid võitlusi, kas pole. Seega vajame
kaitstud meelt. Pärast seda, kui päästetud sain ja pastoriks sain, oli mul tohutu pidev võitlus
depressiooniga ja hiljem avastasin, et see oli seotud mu isaga, pärisin selle temalt. Ei hakka
sellest pikalt rääkima. Siis sain teada, et Jumal oli mulle andnud kaitse, kõigepealt sain
vabastuse vaimust, deemonist. Olin hea nelipühi jutlustaja, kuid sain vabastuse deemonist.
Jumal kutsus seda raskuse vaimuks. Siis mõtlesin, et kuidas jääda vabaks. Mõtlesin, et pean
kaitsma oma mõistust. Andsin alati voli negatiivsetele mõtetele, mängisin mõtetes
võimalustega, mis ei ehita üles. Siis ütlesin, et mul on vaja kiivrit ja leidsingi ta. Siis mõtlesin,
ma olen ju päästetud, kas see tähendab siis, et mul polnud kiivrit. Ei, kuna Paulus kirjutas
kristlastele, aga ütles, et võtke päästekiiver. Mõtlesin siis, et mis see päästekiiver on. See on
hindamatu väärtusega, mis ma teile nüüd ütlen. Piibli üks viide oli 1 Ts 5:8:“ Aga meie, kes
me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning
päästelootuse kiivriga.“ See süütas midagi mu sees. Mu probleem on pessimism, mu kilp on
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lootus. Pean kogu aeg rakendama piibellikku optimismi. Mul oli pidev võitlus, sest kurat
üritas depressiooni tagasi tuua. Iga kord, kui ta seda tegi, pidin teda mõõgaga pistma ja
eemale ajama. Mul pidi olema kirjakoht iga väite vastu. Asjad ei olnud korras. Ja tegelikult
sain ma välja tänu Rm 8:28:“ Neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaksneile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.“ Kas ma armastan Jumalat? Jah. Olen ma
kutsutud? Jah. Siis, mis tahes juhtub, pöörab Jumal selle minu heaks. Kas usud seda? See on
väga, väga tähtis. Kogesin tohutut isiklikku kriisi viimase kahe aasta jooksul, oma naise
surma tõttu ja ma poleks vastu pidanud, kui ma poleks uskunud Rm 8:28. Ükskõik, mis
juhtub- küsimus ei ole selles, kas Jumal pöörab kõik heaks, vaid kas mina käin Jumala
eesmärkides. Usun, et teen seda, mida Jumal tahab. Usun, et olen oma kutsumises. Ma ei
naudi seda, see on valus, kuid siiski, see on mulle kasuks, kuna Jumal laseb tulla kõik minu
heaks. Kui suudad seda uskuda, siis ei ole sa enam iialgi depressioonis. Ma ei võta lisatasu
selle eest, kuid annan sulle nõu, mis säästab palju aega psühhiaatri juures. Olen märganud,
võib-olla teie ka, et depressiooni on üha rohkem. Inimesed räägivad tänapäeval depressioonist
viisil, mis oli varem ennekuulmatu. Inimesed on depressiooni pärast haiglas. Me vajame
kaitset, see on seal- see on see kiiver. Ef 6:17:“ Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on
Jumala sõna!“ On oluline mainida, et „sõna“ siin tähendab räägitud sõna- „rhema“. Seega
vaimumõõk ei ole Piibel su riiulis. Vaimumõõk on Jumala Sõna, kui võtad selle ja tsiteerid
seda kuradile. Seda Jeesus just tegigi. Ta ei kasutanud ühtegi muud relva. 3 korda, kui Saatan
Teda kiusas, vastas Ta:“ See on kirjutatud, see on kirjutatud, see on kirjutatud.“ Ja kuradil ei
ole midagi öelda, kui tsiteerid kirjutatud Jumala Sõna. Ta tõmbub tagasi. See on vaimumõõk.
Kõik need, peale viimase, on kaitserelvad. Ainult sellega lähed üle ründeseisu ja isegi siis
ulatub su mõõk ainult nii kaugele kui su käsi. Sul ei ole ikka midagi, millega kaugemale
jõuda. Ja relvastusel on ainult kuus osa ja kui leiad Piiblist 6 head osa, siis võid olla täiesti
kindel, et kuskil on ka seitsmes. Kus see on? Salmis 18:“ Ja palve ja anumisega palvetage igal
ajal Vaimus.“ Seda kutsus Charles Wesley kogu palve relvaks. See on meie
kontinentidevaheline ballistiline rakett. See jõuab ükskõik kuhu, ükskõik mis ajal hämmastava
täpsusega. See on see relvastuse nimekiri. Loen selle veel korra ette: tõevöö, õigsuse
soomusrüü, jalanõud evangeeliumi kuulutamise valmiduseks, usukilp, päästekiiver,
vaimumõõk, pidev palve. Ülim relv on kogu palve. Tahan tuua ühe lihtsa näite Apostlite
tegude raamatust. Ap. 4. Apostlitele öeldi nii religioossete juhtide kui võimude poolt, et nad
enam kunagi ei kuulutaks Jeesuse nimel. Nad oli kavalad. Sest üheski teises nimes ei ole
päästet kui Jeesuse nimes. Kui ei tohi kasutada Jeesuse nime, ei saa päästet pakkuda.
Evangeelium kaotab mõtte. Valitsejad keelasid neil- nii religioossed kui riigijuhid- mitte
kuulutada Jeesuse nimel. Mis nad siis tegid? Ap 4:23:“ Pärast vabanemist tulid Peetrus ja
Johannes omade juurde.“ On hea, kui on oma kaaslased, ära ole „üksik hunt“. „...ja jutustasid,
mida ülempreestrid ja vanemad neile olid öelnud. Aga seda kuuldes tõstsid need ühel meelel
häält Jumala poole.“ See on kogu palve relv- kui kõik Jumala rahvas palvetab ühel meelel ja
see muutis kogu olukorra. See avas neile tee jällegi evangeeliumi kuulutada. Kuid see oli üks
suurimaid kriise koguduse arenguloos. Kui nad ei oleks seal võitu saavutanud, ei oleks
kogudus edasi läinud; kui nad poleks saanud Jeesuse nime vabalt kasutada. Niimoodi kogudus
võidabki- strateegiline vastuseis Saatanale. Kui on kuskil kinnine uks või kinnine riik või
kinnine grupp, kuidas saame seda murda? Kogu palve relvaga. Usun, et sada vajame
tänapäeval ka Ameerikas- kogu palve relva. Tahan anda teile pildi kõrgpunktist, võidust. Ilm
12:10:“ Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat:“ Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie
Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade
süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl.“ Kes on vendade süüdistaja? Miks ta
meid süüdistab? Mida ta tahab saavutada? Panna meid süüdi tundma. Peame õppima
süütundega tegelema. „Nemad on ta ära võitnud...“ Nemad- usklikud võitsid ta ära- Saatana,
„...Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani.“ Kuidas
414

me ta võidame? Talle vere ja oma tunnistuse sõna läbi. Teisisõnu, oleme tunnistajaks sellele,
mida Jumala Sõna ütleb, et Talle veri meie jaoks teinud on. Peate teadma, mida Jumala Sõna
ütleb. Peate olema tunnistajaks- kui see su suust tuleb, siis on sel vägi. Võid uskuda nii palju
kui tahad, kuid see ei hakka toimima enne, kui seda räägid. Nemad, usklikud maa peal, võitsid
ära tema- Saatana, Talle vere ja oma tunnistuse sõna läbi. Tahan välja tuua ühe asja paasapüha
näitest. Nad pidid tapma talle, valama ta vere kaussi ja see oli neile antud kaitse. Kuid see ei
kaitsnud kedagi- nad pidid viima vere sinna, kus elasid. Nad kasutasid taime, mis kasvab igal
pool Lähis-Idas- iisopit. Nad kastsid iisopi verre, tõmbasid sellega mööda uksepiitasid ja siis
olid nad kaitstud. Nüüd kasutame seda analoogiat. Veri on kausis- Jeesus on valanud oma
vere. Aga veri kausis ei kaitse sind, pead selle viima sinna, kus elad. Kuidas sa selle sinna
viid? Mis on iisop? Sinu tunnistuse sõna. Kui isiklikult tunnistad, mida Jumala Sõna ütleb, et
Jeesuse veri teeb- piserdad selle läbi verd sinna, kus see sind kaitseb. Juhin teid nüüd
tunnistusse. Mina ütlen oma tunnistust mitmeid kordi päevas. Võtan iisopi ja piserdan sellega,
kus tahes ma olen. Ütlen ette ja siis ütleme koos:“ Minu ihu on tempel, Pühale Vaimule,
lunastatud, puhastatud ja pühitsetud Jeesuse vere läbi. Kuradil ei ole mingit kohta minus,
mingit väge minu üle, mingeid õigusi minu üle. Kõik on võidetud Jeesuse vere läbi. Võidan
Saatana Talle vere ja oma tunnistuse sõna läbi ja ma ei armasta oma elu surmani.“ Kuidas
väljendaksid seda ühe sõnaga? „Enesesalgamine“ on ka hea, kuid ütleksin „pühendumine“.
Mitte-pühendunud kristlased võivad kasutada verd nii palju kui tahavad, see ei muuda midagi.
Pead olema pühendunud ja nõus oma elu andma. Minu jaoks on tähtsam täita Jumala tahet,
kui elada. Ma ei palu sul seda öelda, kuid see on pühendumine. Kurat ei karda karvavõrdki
mitte-pühendunud kristlasi, võime teha oma religioosseid tegevusi ja liigutusi ja teha, mida
teeme, kui ainult siis, kui jõuad kohta, kus sa ei armasta oma elu surmani, on su tunnistusel
üleloomulik vägi. Aamen. Ütleme seda veel korra:“ Minu ihu on tempel Pühale Vaimule,
lunastatud, puhastatud ja pühitsetud Jeesuse vere läbi. Mu ihuliikmed, kehaosad, on õigsuse
instrumendid, allutatud Jumalale Tema teenimiseks ja Talle auks. Kuradil ei ole mingit kohta
minus, mingit väge minu üle, mingeid õigusi minu üle. Kõik on võidetud Jeesuse vere läbi.
Võidan Saatana Talle vere ja oma tunnistuse sõna läbi ja ma ei armasta oma elu surmani. Mu
ihu on Issanda jaoks ja Issand on mu ihu jaoks. Aamen. Jumal õnnistagu teid!
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