„Krüptoniidi tapmises“ ammutab John Bevere materjali omaenda
võitlustest ja sukeldub pühakirja, et kirjutada üks seni oma kõige
võimsam raamat. Kaastundliku arusaamaga meie inimlikest
nõrkustest ja isiklikest kiusatustest, kutsub John meid üles tulema
Jumalale lähemale ja saama tugevaks Tema Vaimu läbi. Hoolimata
ebamugavusest, mida tekitab oma nõrkustega silmitsi seismine, see
superraamat julgustab sind, inspireerib ja tõstab üles.
CHRIS HODGES
Church of the Highlands vanempastor
Raamatute Freash Air ja The Daniel Dilemma autor

„Krüptoniidi tapmises“ kombineerib John hiilgavalt armastuse
ja tõe, võttes meid kaasa lummavale teekonnale mööda harva
käidud rada. On võimalik avastada elu, mida me kõik igatseme –
aga vastused võivad sind üllatada. Loe seda raamatut täna ja leia
vastused küsimustele, mida sa ei ole osanud sõnastada.
MARK BATTERSON
New York Times’i menuki The Circle Maker autor
National Community Churchi juhtiv pastor

John Bevere on praktiline, asjakohane, kaasaja prohvet, kes näitab
meile, kuidas võita ära patt armu läbi, mis annab jõudu. Oma uues
raamatus „Krüptoniidi tapmine“ ilmutab ta, kuidas meie kõigi elus
on krüptoniiti, mida üksnes Jumala armastus suudab võita. Tänu
olgu Jumalale Johnile selle ilmutuse andmise eest.
ROBERT MORRIS
Gateway Churchi rajaja ja vanempastor Dallas/Fort Worthis
Texases
Menukite The Blessed Life (ee „Õnnistatud elu“), The God I Never
Knew, Truly Free ja Frequency autor

See sõnum on pakiline üleskutse Kristuse ihule, keeldumaks
leppimast vähema kui kõigega, mis Jumalal meie jaoks on. Ma usun,

et Johni arusaam Piiblist ja motiiv aidata usklikel tõeliselt elada
Jumalale on elumuutev neile, kes võtavad selle südamesse.
JOYCE MEYER
Piibliõpetaja ja menuraamatute autor

Kui sa oled kunagi tundnud, et sa ei ela seda elu, mis sa tahad, siis
võib-olla sellepärast, et sa ei elagi. Kui sa tead, et miski hoiab sind
tagasi, siis meeldib sulle John Bevere’i uus raamat „Krüptoniidi
tapmine“. John aitab sul olla aus kõige suhtes, mille sa asetad
ettepoole Jumalast ja Ta plaanist sinu elu jaoks. Haara see raamat,
ava oma süda ja lase Jumala Vaimul tappa kõik see, mis on sind
tagasi hoidnud.
CRAIG GROESCHEL
Life.Churchi pastor
New York Times’i menuraamatute autor

„Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus. Uurige iseendid!“ (2Kr
13:5). Mu lähedane sõber John Bevere julgustab inimesi targalt
seda tegema. Väga sageli on need, kes on osa koguduse elust,
asendanud liikmelisusega muutuse, mis tuleb tõeliselt isikliku suhte
läbi Kristusega. Mitte miski ei viita paremini vaimsele sünnile kui
äratundmine, et Jeesuse Vaim on meie sees ja see reaalsus või suhe
ei saa märkamatuks jääda.
JAMES ROBISON
LIFE Outreach Internationali rajaja ja president
Fort Worth, Texas

John on tõepoolest üks mu kolmest lemmikautorist. Kui ma annaksin
oma neljale lapsele kuhja raamatuid lugeda, uurida ja võtta elus
eeskujuks, oleksid Johni raamatud selle nimekirja tipus. „Krüptoniidi
tapmine“ ei ole pehme, lahjendatud või ebaselge. Ma usun, et sellel
raamatul on võime muuta koguduse kurssi tänasel päeval ja ajastul.
See on üks neist, mida ma peaksin ankruks ja päästenööriks just

sellele põlvkonnale, kes on vastakuti nii suure ebamäärasusega.
Viis, kuidas John toob selgust sellesse, mis on armastus ja tõde, on
elupäästev.
BRIAN JOHNSON
Bethel Music and Worship University (WorshipU) president
Betheli koguduse ülistuspastor

„Krüptoniidi tapmine“ paljastab vaenlase suurima riuka, kuidas
varastada su jõudu ja hoida sind täitmast oma saatust. Selles raamatus
kutsub John sind üles olema teadlik vaenlasest ja varustama ennast,
et astuda lahingusse koos sellesama Vaimuga, kes äratas Jeesuse
surnuist. Sa ei taha sellest ilma jääda.
CHRISTINE CAINE
A21 ja Propel Women rajaja

„Krüptoniidi tapmises“ näitab John Bevere selgelt neid kindlustusi,
mis võivad meid takistada saavutamast meie täit potentsiaali
Kristuses. See raamat on väeline, otsekohene ja viib lugeja silmitsi
krüptoniidiga nende oma elus.
JENTEZEN FRANKLIN
Free Chapeli vanempastor
New York Times’i menuraamatute autor

John Bevere’i „Krüptoniidi tapmine“ toob valguse kätte valdkonnad,
mis võivad hoida meid tagasi, elamast täiel määral Jumala kutsumises.
See raamat kutsub meid üles ja julgustab kogema Jumala jumalikku
loomust ja väge meie elus.
ANDY DALTON
Cincinnati Bengals’ite söötja, National Football League

John Bevere’i ilmutused piibellikest põhimõtetest, õpetused ja
armastus inimeste vastu on aastakümneid ehitanud nii üksikisikuid
kui ka Jumala riiki. Ta raamatud on jõudnud igasse maailma nurka ja

ta mõju eludele on mõõtmatu. Ma olen tänulik ta sõpruse ja teenistuse
ja jätkuva sõnakuulelikkuse eest panna sulg paberile.
BRIAN HOUSTON
Hillsong Churchi rajaja ja ülemaailmne vanempastor

Veenev. Vaimuga täidetud. Võimas. „Krüptoniidi tapmine“ raputab
aeglaselt tugevamaks muutuvat tuttava patu surmavat haaret armu
ja tõega köetud innukusega. Ma usun, et see raamat aitab juhtida
põlvkonda, kus tõde on suhteline ja sõnakuulelikkus ennekuulmatu,
rõõmu tundma Jumalast, kes ei lepi millegi vähemaga kui meie
absoluutse parimaga – vabadusega Temas ja Talle alistumisega.
LOUIE GIGLIO
Passion City Churchi pastor, Passion’i konverentside rajaja
Raamatu Goliath Must Fall autor

Kuigi John Bevere’i raamatud on olnud suurepärased, üllatab
käesolev paljusid. Asi ei ole selles, nagu hälbiks ta oma unikaalsest
võimest käsitleda olulisi probleeme. Otse vastupidi. Tema elu üle
olev arm olla tõeliselt asjakohane on selles kirjatöös muutunud veelgi
selgemaks. See, mis üllatab paljusid, on viis, kuidas ta paljastab
midagi, mis on otse meie nina ees, aga jääb täielikult märkamatuks.
Öelda, et see raamat on vajalik, on suuresti ebapiisav. „Krüptoniidi
tapmine“ on olulise tähtsusega lugemine usklikele sellel päeval ja
ajastul.
BILL JOHNSON
Bethel Church, Redding, CA
Raamatu God Is Good autor
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Ma pühendan selle raamatu
Messenger Internationali meeskonna liikmetele.
Koos me oleme jõudnud Jeesuse Kristuse evangeeliumiga
Jumala armu läbi paljude miljoniteni. Seda ei oleks saanud teha
ilma teie usu, talentide, isetu andmise ja kõva tööta.
Lisa ja mina austame teid, tunneme rõõmu teiega koos
töötamisest ja vaatame ootusega päeva poole, mil Jeesus
tasub teie ustava teenistuse igaveseks.
Mis annab meile lootust ja rõõmu ja mis on
meie uhke autasu ja kroon, kui me seisame meie
Isanda Jeesuse ees, kui Ta tagasi tuleb? See olete teie!
Jah, teie olete meie uhkus ja rõõm.
– 1. TESSALOONIKLASTELE 2:19–20, NLT

Aitäh teile, Messengeri meeskond 2017!
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SELLEST RAAMATUST

„Krüptoniidi tapmist“ võib lugeda kaanest kaaneni, nii nagu iga
teist raamatut. Ma olen püüdnud hoida peatükke lühikestena, nii
et nende läbilugemine ei võta rohkem kui kümme kuni viisteist
minutit. Iga peatüki lõpus te leiate sellise osa nagu „Asu tegevusse“,
mis aitab teil selle peatüki tõdesid ellu rakendada. Ärge palun jätke
neid osi vahele – need on oluliseks osaks selle raamatu kogemusest.
Sel põhjusel soovitan ka lugeda ainult ühe peatüki päevas. Sel viisil
te saate astuda vajalikud sammud, enne kui liigute edasi järgmise
peatüki juurde.
Raamatu lõpuosas te leiate materjale aruteludeks, see on nende
jaoks, kes soovivad kasutada „Krüptoniidi tapmist“ rühmatöös. Ma
olen samuti loonud veebipõhise kursuse ja füüsilise õpperaamatu,
mis põhinevad selle raamatu sisul. Mõlemad on suurepärased
võimalused, kui te tahate seda teemat sügavamalt uurida. (Kursuse
ja õpperaamatu kohta leidub rohkem informatsiooni selle raamatu
lõpuosas.)
Kui te loete seda raamatut osana „Krüptoniidi tapmise“ õppekursusest, siis ma soovitan, et te vaataksite või kuulaksite iga
nädala õpetust ning vastaksite rühmana aruteluküsimustele raamatu
lõpuosas. Seejärel las kõik rühma liikmed loevad enne järgmist
kokkusaamist läbi vastava peatüki.
Ärge peljake ühendust võtmast minu ja mu meeskonnaga
Messenger Internationalis, kui teil on küsimusi.
Nautige seda teekonda!
John

SISSEJUHATUS
See võib teid üllatada, aga ma ei ole elu seeski tahtnud nii palju
kordi lõpetada ühe raamatu kirjutamist ja ma selgitan seda mõne
hetke pärast. Aga kõigepealt – kuidas saab sellise pealkirjaga raamat
nagu „Krüptoniidi tapmine“ olla mõeldud Kristuse järgijatele?
Lubage mul esitada lühike selgitus.
Enamik meist tunneb sõna „krüptoniit“ Supermanist rääkivast
väljamõeldud loost. Selle, millest on peaaegu saanud Ameerika
folkloor, kirjutasid algselt keskkoolisemud Jerry Siegel ja Joe
Shuster ning see kirjastati 1938. aasta juunis kõigepealt koomiksina.
Üleloomulike võimetega varustatud heatahtliku kangelase lugu oli
suurepärane vastumürk natslikule türanniale. Supermani populaarsus
kasvas tohutu kiirusega ja lõpuks ei antud seda lugu edasi mitte
ainult trükis, vaid ka raadio, televisiooni ning kassahittidest filmide
vahendusel.
Mõne aja pärast leidis publik, et Supermani haavamatuse tõttu on
lugu veidi igavaks muutunud. See ajendas autoreid 1940-ndatel välja
tulema millegi sellisega, millest sai kuulus krüptoniidi nimeline aine
– Supermani koduplaneedilt pärinev mineraal, mis suutis kahjutuks
teha ta üleloomulikud võimed. Krüptoniidi mõju all ei olnud
Superman inimolenditest väelisem.
Kristlaste jaoks on samuti olemas „krüptoniit“, mis töötab vastu
meie Jumalast antud väele ja iseloomule. Mis see on? Kuidas me
selle ära tunneme? Kuidas mõjutab see meid individuaalselt ja
kollektiivselt? Kuidas takistab see meie efektiivsust ja meie võimet
võita kadunuid? Millest me selle mõju all olles ilma jääme? Miks
on seda nii kerge maskeerida? Need on mõned küsimustest, mida
käesolevas raamatus käsitletakse.
See on kahekümnes raamat, mis ma olen Püha Vaimu abil ja
juhtimisel kirjutanud. Nagu ma mainisin, tahtsin ma selle kirjutamise
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käigus viis või kuus korda pooleli jätta. Üks põhjuseid oli see, et see
pani mind silma vaatama probleemidele, mida ma ei saanud omaenda
elus ignoreerida. Ma pidin endalt küsima: „Kas ma lepin sellega,
et elan allpool seda, milleks ma olen loodud? Kas me tõepoolest
kogeme kollektiivse kogudusena Jumala ligiolu ja väge, muutmaks
meie kogukondi?“ Ma ärkasin tegelikult mõned korrad üles ja tõin
kuuldavale järgmised sõnad: „Isa, ma ei ole kindel, et mulle see
raamat meeldib. Ma tahan jätta selle kirjutamise pooleli.“
Iga kord tajusin ma, kuidas Püha Vaim ütleb otsustavalt ei. Lõpuks,
viimasel korral, kinnitas Ta mulle, et see sõnum annab meile olulisi
arusaamu sellest, kuidas aidata ehitada terveid isiksusi, perekondi ja
kogudusi üle terve maailma. Selle põhimõtted võivad muuta terveid
linnu.
Pärast seda lubadust jätkasin ma kirjutamist usus. Kui ma jõudsin
raamatu viimase osa juurde, milleks on seitse viimast peatükki, sai
sõnumist tulenev kasu selgesti nähtavaks. Ma ei näinud mitte ainult
tarkust, mis peitub selles sõnumis, vaid ka selle pakilisust. Nüüd
pean ma seda üheks kõige tähtsamaks sõnumiks, mis minu nime all
on välja antud.
Nüüd, mil ma olen maininud seda raamatu lõpus saadavat tasu,
võib tekkida kiusatus minna kohe selle lõpuosa juurde. Aga lubage
ma hoiatan teid – palun ärge tehke seda. Kui te jätate kolm esimest
osa vahele, väheneb neljanda osa mõju märkimisväärselt. Seda võib
võrrelda filmi vaatamisega, mida alustatakse viimase kahekümne
minuti pealt, vaatamaks üksnes lõpustseene. Nende mõju ei oleks
pooltki nii tugev kui siis, kui vaadataks filmi algusest peale. Need,
kes vaatavad algusest, nutavad, hõiskavad või rõõmustavad. Teised
aga ei saa aru, mis selles filmis nii erilist on.
See raamat koosneb kahekümne kaheksast peatükist neljas osas,
milles igaühes seitse peatükki. See on nii tehtud kavatsuslikult,
aitamaks lugejaid, kellel on kiire elutempo. Te võite veeta iga päev
kümme kuni viisteist minutit, et neli nädalat lugeda peatükk päevas.
Või te võite võtta ühe peatüki nädalas, et umbes poole aastaga raamat
läbi saada. Või te võite lugeda seda nii, nagu te tavaliselt raamatuid
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loete. Meie eesmärk on sobitada see sõnum kõikvõimalikesse
lugemisplaanidesse, mis teie jaoks kõige paremini sobivad.
Lõpuks – seda sõnumit tuleb vaadelda teekonnana. Sellisena, mis
pakub kaitset krüptoniidi eest ja annab mõistmist, kuidas mõjutada
maailma. Enne kui me alustame, palvetagem ja palugem, et Püha
Vaim avaks meie silmad, nägemaks taeva tarkust, mis teeb meid
tugevaks, täitmaks oma saatust maa peal.
Isa, Jeesuse nimel, ava mu silmad, kõrvad ja süda nägema, kuulma
ja tajuma Su tahet mu elu jaoks. Püha Vaim, õpeta mulle sügavalt
ja põhjalikult Jeesuse Kristuse teid, kui ma seda sõnumit loen. Ma
vaatan Sinu kui oma Õpetaja poole. Räägi minuga kõikide selle
raamatu lausete läbi. Ja muutugu mu elu alatiseks. Aamen.

ÜKS OLEMISE VÄGI

1. OSA

1
VÄLDITUD KÜSIMUS
Erimärkus autorilt:
Kallis lugeja, kui sa ei ole seda veel teinud, siis ma soovitan
tungivalt, et sa loeksid Sissejuhatust. See aitab sul häälestuda
sõnumile. Naudi oma teekonda!
„Krüptoniidi tapmine“? Kas see on raamat Supermanist? Ei, aga
tema loo ja meie usuelu vahel on silmatorkavad paralleelid. Vaatame
neid sarnasusi.
Superman ei ole sellest maailmast, Jumala laps ei ole sellest
maailmast.
Tal on üleloomulikud võimed, mis tavalistel inimestel puuduvad.
Meile on antud üleloomulik vägi, mida neile, kes on sellest maailmast,
antud ei ole.
Ta võitleb kurjuse vastu, meie võitleme kurjuse vastu.
Ta kaitseb ja vabastab neid, keda kurikaelad rõhuvad, meie hoiame
nõrku ja vabastame vange.
Tema saab oma jõu päikeselt, meie ammutame oma jõu Pojast.
On ainult üks asi, mis võib peatada Supermani ja selleks on
krüptoniit – väljamõeldud radioaktiivne aine, mis pärineb ta
koduplaneedilt. Samamoodi on olemas ka selline „krüptoniit“, mis
lähtub meie koduplaneedilt ja mis võib neutraliseerida Jumala lapse.
Krüptoniit ei riisunud Supermanilt mitte ainult ta üleloomulikke
võimeid, vaid tegi ta ka tavalisest inimolendist nõrgemaks. Meie
krüptoniit teeb sedasama.
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Mis on meie krüptoniit? Enne selle identiteedi paljastamist pean
ma andma loo tagapõhja. Krüptoniidi suur eelis Supermani ees on
see, et seda ei ole kerge ära tunda, seetõttu võib ta sattuda selle
mõju alla enne selle äratundmist. Samamoodi nõrgestab uskliku
krüptoniit nii üksikusklikke kui ka Kristuse ihu ja paljude jaoks on
see endiselt tundmatu. Käesoleva raamatu eesmärk on krüptoniidi
kindlakstegemine, samuti selle teadvustamine, kuidas kõrvaldada
seda ja selle mõju meile kui üksikinimestele ja kogukonnale.
Alustagem kõigepealt ühe küsimusega.

Suurim soov
Mis on meie suurim soov? Ma ütlen „meie“ sellepärast, et kui me
oleme ausad, siis on see ühesugune meie kõigi jaoks. Kas selleks
on olla edukas, olla parim oma valdkonnas, olla populaarne,
olla õnnelikus abielus, omada häid sõpru, olla osa elujõulisest
kogukonnast, nautida head tervist või omada piisavalt ressursse, et
teha kõike, mida me ihaldame?
Need kõik on paeluvad ja enamik isegi hädavajalikud, aga kas
nad iseloomustavad meie kõige suuremat soovi? Kas me mitte ei
tea inimesi, kellel on kõik need asjad, aga ometi tunnevad tühjust?
Kas me mitte ei kuule lugusid Hollywoodi näitlejatest, suurfirmade
juhtidest, profisportlastest, valitsusjuhtidest ja teistest, kes on
jõudnud ühiskonna arvates oma edu tippu elus ja ometi avastavad nad
endiselt, et neil on midagi puudu? Oma tühjuses pöörduvad mõned
narkootikumide, alkoholi, eksootiliste seikluste või armuafääride
poole. Teised pöörduvad omakorda religiooni, new age’i vaimsuse
või okultismi poole, lootes täita tühjust, mis neid seestpoolt närib.
Kui me oleme ausad, siis me teame kõik enda sees, et on midagi
enamat. Tõeline rahuldus, mida kõik inimesed igatsevad, kas nad
siis mõistavad seda või mitte, on ainult leitav lähedases suhtes meie
Loojaga. Hoolimata sellest, mida sa Jumalast arvad, on Tema su
sügavaim igatsus. Rahulolu ja rahulduse, mida kõik inimolendid
otsivad, võib leida üksnes meie Loojaga taasühinemises.
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Reaalsus on see, et Jumal on „inimsüdamesse pannud igaviku“
(Koguja 3:11). Kui just pettus ei ole saanud meie üle võimust, siis
me igatseme oma südames instinktiivselt „ajastute Kuninga“ järele
(vt 1Tm 1:17). Jumala Sõna ütleb kõigi inimeste kohta:
Nad teavad tõde Jumala kohta, sest Ta on selle neile selgesti
märgatavaks teinud. ... Kõige selle läbi, mis Jumal on loonud,
võivad nad selgesti näha Ta nähtamatuid omadusi – Ta igavest väge
ja jumalikku loomust. (Rm 1:19–20, NLT)

Jumal ei ole tundmatu ühelegi inimolendile. Kui inimesed on
lõpuni ausad, peavad nad tunnistama, et nende elus oli aeg, mil nad
tõeliselt soovisid tunda Jumalat. Me kõik teame instinktiivselt, et Ta
on kõiketeadev, kõikvõimas ja kõikjalviibiv.
Kõik, kellel on Temaga suhe, teavad, et Ta ligiolu, vägi, hiilgus
ja suursugusus on mõõtmatu ja võrreldamatu. Ta on nii võimas, et
ühed universumi kõige väelisemad olendid nimega seeravid seisavad
taevas pidevalt aukartuses ja hüüavad üksteisele läbilõikaval häälel
Ta aulist suurust kiites. Need massiivsed olendid teevad seda sellise
kire ja jõuga, et nende hääled panevad värisema tohutu suure areeni
uksepiidad taevas, mis arvatavasti mahutab rohkem kui miljard
olendit.
Jumala tarkus, arusaamine, loovus, leidlikkus ja teadmised on
nii tohutud, et need on läbiuurimatud. Kõige targemad teadlased
on sajandeid uurinud ja õppinud tundma Ta loodu saladusi ega ole
ealeski täielikult aru saanud selle keerukusest ja imelisusest.
Ükski inimolend ei ole veel täielikult mõistnud ega kogenud Ta
armastavat heldust, kaastunnet ja õrna halastust. Tema armastusel ei
ole piire.
Olles peaaegu nelikümmend aastat nautinud Temaga suhte omamise
eesõigust, vapustas mind hiljuti taas mõte sellest, kuidas meie Looja
päästis meid hukkamõistust, mis me enda peale tõmbasime. Ta
andis meile, inimkonnale, kogu meelevalla maa peal valitsemiseks,
ent meie andsime selle ära Ta verivaenlasele Saatanale ja tema
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jõukudele. Jumal, teades meie reetmisest juba ette, kavandas ja oli
valmis maksma tohutut hinda, et tuua meid välja orjusest ja vangist.
Me mõistsime endid ise hukka, aga Tema andis iseenese, et meid
vabastada. Ta tegi seda, murdmata oma Sõna, mida sai teha üksnes
siis, kui Temast saab inimene.
Kuna Jumal oli andnud maa inimese kätte, ei saanud Ta seda
Jumalana tagasi võtta. Oli vaja inimese poega, et see tagasi nõuda.
See ongi tarkus Jeesuse neitsist sündimise taga – Temast sai
sajaprotsendiline inimene, aga kuna Ta Isa oli Jumala Vaim, oli Ta
vaba sellest orjastavast loomusest, millesse inimkond oli langenud.
Jeesus oli lihas avalikuks saanud Jumal. Ta teadis, millist kohutavat
kannatust kätkes endas meie päästmine, aga Ta armastas meid nii
sügavalt ja täielikult, et Ta otsustas vabatahtlikult maksta meie
vabaduse hinna.
Ainuüksi Tema headusest, hunnitust armastusest, väest ja
suursugususest võiks kirjutada terve raamatu või isegi mitu. Aga
selle raamatu kirjutamist motiveerib üks teine küsimus.

Välditud küsimus
Kuna me oleme sellise võrratu Jumala lapsed, siis järeldaks lihtne
loogika, et me peaksime elama erakordset elu. See ei ole mitte ainult
kaine ja mõistlik loogika, vaid ka pühakiri toetab sellist arusaama.
Meile on tõotatud kõiki neid asju:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta jumalik loomus,
isetu iseloom,
tingimusteta armastus ja andestus,
kirjeldamatu rõõm ja rahu,
üleloomulik vägi,
heaolu,
elujõud,
tervis,
turvalisus ja stabiilsus.
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Ja see nimekiri ei ole kaugeltki ammendav – neid asju on veel.
Meile on ka lubatud:
•
•
•
•
•

jumalikku tarkust,
tunnetust,
arusaamist,
leidlikkust,
teravat taipu ja loovust.

Kõik need on mõeldud esile kutsuma viljakust ja edu meie
püüdlustes. Lühidalt, meile on lubatud taevas leiduvaid omadusi.
Tuleta meelde, et Jeesus toonitas rõhutatult, et Tema riik on meie
sees, sellepärast peab Ta tahe sündima maa peal nii nagu taevas.
Ometi ei näi need omadused avalduvat ei makro- ega üksikisiku
tasandil. Kui me oleme oma hinnangutes ausad, kas me siis näeme
olulist vahet Jumala rahva ja maailma inimeste vahel? Kas me
paistame Jeesuse järgijatena silma? Kas me särame valgusena keset
pimedat sugupõlve? Mõtle meie abielulahutuste arvukusele – kas
selles leidub mingi märgatav vahe, kui võrrelda kogudust ja ühiskonda
tervikuna? Kas me kannatame kadeduse, kiivuse, tagarääkimise,
tüli ja lahkmeele käes, mille tagajärjeks on lagunenud inimsuhted?
Kas me näeme iseloomu, usaldusväärsust ja moraalsust, mis oleks
oluliselt erinev meie rahva kõlbelisest laostumisest? Kas meie
tervises ja heaolus on midagi, mis eristaks usklikke uskmatutest?
Kas meie ressursid on külluslikud? Kas me oleme võimelised täitma
teiste vajadusi ja kuulutama Ta evangeeliumi igale inimesele üle
terve maailma?
Kas kõik see kõlab liiga kõrgelennulisena? Mõtle sellele, et vana
lepingu ajal oli periood, kui hõbedat peeti sama tavaliseks kui kivi
ja seda peeti väärtusetuks, kuna seda oli ülearu (vt 1Kn 10:21, 27).
Nüüd, uue lepingu ajal, kohtan ma sageli vastupidiselt teenistuste
juhte, kes vaevlevad piiratud ressursside käes ja pastoreid, kes
soovivad aidata oma kohalikke kogukondi, aga ei saa seda teha
inimjõu, raha ja teiste ressursside puudumise tõttu. Mõlemal puhul
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– kas on tegemist „nii nagu taevas, nõnda ka maa peal“ olukorraga?
Jeesus tõotas, et kui me otsime esiti Ta riiki ja Ta õigsust, antakse
meile kõik, mida me vajame. Mitte kordagi ei takistanud ressursside
puudumine Jeesusel teha seda, mis Ta pidi tegema. Kahjuks on
koguduses esinenud äärmuslikke õpetusi rikkuse ja jõukuse kohta.
Need tasakaalustamata õpetused on pannud inimesed uskuma, et
küllus on halb asi. Aga mida me peaksime andma, kui meil pole
midagi?
Kui me laseme Jumala riigi taotlemisel ennast haarata, usaldab Ta
meie kätte vajalikud varad, et edendada Ta tahet maa peal. Jumal ei
ole halb juht – Ta ei palu oma järgijatel teha Ta tahet, andmata neile
vajalikke töövahendeid. Ja mis on veelgi tähtsam – Jumal on hea isa.
Ta tahab õnnistada oma lapsi. Aga Ta ei taha, et omand omaks meid.
Mitte raha, vaid „rahaarmastus“ on kõiksuguse kurja juur.
Muistses Iisraelis oli aeg, mil kogu rahva seas ei olnud ainsatki
vaest inimest. Me loeme: „Juuda ja Iisrael elasid julgesti, igamees
oma viinapuu ja viigipuu all, Daanist kuni Beer-Sebani ...“ (1Kn
5:5). Daan oli kõige põhjapoolsem linn Iisraelis ja Beer-Seba kõige
lõunapoolsem – seega ütleb meile see kirjakoht, et terve rahva seas
polnud ühtegi inimest, kelle eest oleks vaja olnud hoolt kanda –
ükski indiviid või inimgrupp ei vajanud valitsuse abi. Mis oli see,
mis põhjustas sedalaadi küllust?
Tegelikult ei olnud see mingi üksikjuhtum. Kui me uurime Jumala
rahvast Vanas Testamendis, siis oli palju põlvkondi, mis õitsesid
hämmastaval viisil – olles tugevad majanduslikult, sotsiaalselt ja
sõjaliselt. Neil oli rikkalikult ressursse, toitu ja jõukust. Kui nad
kogesid sõjalisi rünnakuid, ei saanud nad lüüa, vaid vastupidi, tulid
võitjatena välja. Teised rahvad imestasid selle elukvaliteedi üle,
mida nemad nautisid. Ja pea meeles, et see toimus vana lepingu ajal,
mis oli halvem uuest lepingust.
Jeesus on parema lepingu vahemees, mis on rajatud parematele
tõotustele (vt Hb 8:6). Kui me vaatame Ta elu, siis me näeme, kuidas
Ta tõmbas enda poole valitsusjuhte, bürokraate (maksukogujaid),
ülikuid, prostituute, vargaid, rikkaid, vaeseid – lihtsamalt öeldes, igat
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laadi inimesi. Ükspuha, kuhu Jeesus läks, seal muutis Ta kogukondi.
Tal ei puudunud kunagi see, mida oli vaja ükspuha millise vajaduse
täitmiseks. Kui Ta meeskonda rünnati, ei tekitanud see kunagi kestvat
kahju ja sageli muutusid halvad olukorrad hämmastavaks eduks.
Algkoguduse liikmeist räägiti kui neist, kes on pööranud maailma
pahupidi (vt Ap 17:6). Ka neil ei olnud millestki puudust, sest me
loeme: „Jumala suur õnnistus oli nende kõigi peal. Nende hulgas ei
olnud puudustkannatavaid inimesi“ (Ap 4:33–34, NLT). Nad olid
nii tähelepanuväärsed, et pidid sageli veenma sõjapealikuid või
kogukonna juhte, et nad ei ole jumalad ja neid ei peaks kummardama.
Selle maailma kodanikud pidasid neid oma põlvkonna supermeesteks
ja -naisteks. Nad kõrvaldasid haigused ja tõved neilt, kes kannatasid.
Nad särasid eredate valgustena pimeda sugupõlve keskel.
Kas ma tohin taas küsida – kas meie elustiil erineb märkimisväärselt
meie ühiskonna omast? Kas meie elu särab nii eredalt, et meid peetakse
väljapaistvaks Jumala rahvaks? Kas me oleme toonud vabandusi ja
muutnud oma teoloogiat, pannes selle erinema sellest, mida pühakiri
selgelt õpetab, selgitamaks, miks need tõotused olid mõeldud ainult
Uue Testamendi aegadeks ja on sellest peale kehtivuse kaotanud?
Uue Testamendi autorid annavad vastuseid, aga me väldime nendele
rasketele küsimustele vastamist.
Mis oleks siis, kui me tõepoolest võtaksime kuulda seda, mida
pühakiri meile ütleb?
Ma ei osuta siin sõrmega mitte kellegi peale, vaid üksnes palun,
et me mõtleksime sellele küsimusele: „Kas tegemist on olukorraga,
kus „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka
maa peal“?“ Me ei saa ignoreerida Jeesuse sõnu: „Jumala riik on
seespidi teie sees!“ (Lk 17:21) Ta riik on siin, Kristuse ihus. Kas me
elame oma põlvkonna keskel nii, nagu Jeesus elas enda oma keskel?
Kas meile ei ole antud juhiseks: „Need, kes ütlevad, et nad elavad
Jumalas, peavad elama oma elu nii, nagu seda tegi Jeesus“ (1Jh 2:6,
NLT)?
Kas me oleme maailma võitmisel sama efektiivsed kui algkogudus?
Kas me näeme, kuidas terved piirkonnad kuulevad ainult kahe
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aastaga Jumala Sõna? (Vt Ap 19:10) Pidage meeles, et neil ei olnud
Internetti, Facebooki, muud sotsiaalmeediat, televisiooni ega isegi
raadiot. Ometi kuulsid kõik inimesed – mitte ainult mingis linnas või
mingi rahva seas, vaid terves piirkonnas – evangeeliumi.
Kas see on see, mida ka meie kogeme? Olgem oma hinnangutes
ausad.
Me oleme vältinud ebamugavat teemat, millest vaikitakse, öeldes:
„Jumal ei tegutse enam selliselt.“ Tundub, justkui me oleksime
mugandanud evangeeliumi, et see sobiks kokku meie olukorraga.
Me näime tagasi tõmbuvat kõigest, mis propageerib väge, jõudu,
edu, küllust, viljakust või tervist ja puhuti isegi põlgavat seda. Me
ütleme, et selline sõnum on äärmuslik, tasakaalustamata ja omakasu
peal väljas. Seda tehes me tegelikult kaitseme ennast selle eest, et
peaksime vastama mõnedele rasketele küsimustele ja leiame endale
vabanduse, et me ei mõjuta oma maailma evangeeliumiga.
Seega on küsimus, mille ma esitan meie ebaefektiivsuse kohta
selline, mille üle paljud, kui mitte kõik, mõtisklevad. Aga miks me
seda ei esita? Miks ei otsi me vastust? Kas on võimalik, et meie
kõhklemist põhjustab see, et küsimuse esitamine võib põhjustada
probleemid, millega me ei ole valmis tegelema? Aga kui me ei küsi
ega toimi vastuste põhjal, siis me jäämegi elama kõvasti allpool seda
elutasandit, mis meile on tõotatud ja milleks me oleme kutsutud.
Olles nüüdseks rohkem kui kolmkümmend viis aastat teenistuses
olnud ja lähenedes kuuekümnele, olen ma valmis seda küsimust
kõne alla võtma. Tegelikult tunnen ma jumalikku sundi sellega rinda
pista. Ma usun, et kui me käsitleme ausalt seda küsimust Ta Sõnast,
siis teeb see meie jaoks kättesaadavaks selle elu täiuse, millesse me
oleme kutsutud.
Kui sulle, nii nagu mullegi, meeldivad vastused, siis läheme koos
sellele pühakirja teekonnale. See ei ole kiire ja võib mõnikord olla
valulik, sarnane sellega, mis juhtub siis, kui osav kirurg viib läbi
keerulise operatsiooni. Arst hoolib oma patsiendist ja astub vajalikud
sammud, päästmaks oma patsiendi elu.
Püha Vaim hoolib meist palju rohkem kui mõni kirurg, nii
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individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil. Pea see mõte
meeles mõnede raskete peatükkide ajal, mis meil ees seisavad.
Lõpptulemuseks on tugevus, tervis, elu, armastus ja elujõud. Ma
usun, et vastustel on võime muuta meie elukäiku, kogukondi ja seda
põlvkonda.
Kui sa ühined minuga, siis hakkame pihta!

ASU TEGEVUSSE
Jumal hoiatab meid Jakoobuse 1:22-s: „Ärge ainuüksi kuulake
sõna, ennast niimoodi pettes. Tehke, mida see ütleb“ (NIV). See
ütleb meile, et kui me kuuleme midagi Jumala käest (pühakirjast,
Pühalt Vaimult või kelleltki, kes räägib tervet õpetust), aga ei toimi
selle põhjal, siis me oleme tegelikult ennast petnud.
Tõend selle kohta, et me usume midagi, ei seisne selles, et me
nõustume sellega, mida keegi meile õpetab, vaid selles, et me
toimime selle põhjal. Seepärast on need õhutused iga peatüki lõpus
nii olulised. Need kõik on kasulikud, innustamaks sind kohe tegudele,
mis keskenduvad nendele tõdedele, mida on käsitletud peatükis, mis
sa just oled lugenud. Need asjad, mida õhutatakse tegema, ei tohiks
võtta eriti palju aega.
Kui sa võtad aega, et need kõik ära teha, saad sa sellest raamatust
palju rohkem osa ja koged oma elus palju sügavamat muutust.

III
Välditud küsimuse esitamine võib tunduda sarnane hamba
plommimiseks hambaarsti juurde minekuga, aga me peame valima
julguse ja astuma sellele vastu, et hiljem sellest kasu saada.
Kuidas erineb su elu maailma omast? Kas inimesed ütlevad, et sa
elad nagu Jeesus? Ära kohku selle küsimuse ees tagasi, tungi sellesse.
Kui erinev oleks su elu, kui sa elaksid nagu Jeesus? Millised halvad
harjumused sa ära heidaksid? Kuidas muudaks see viisi, kuidas sa
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inimestega suhtled, kes on pidevalt su ümber? Mis oleks teisiti viisis,
kuidas sa oma pereelu elad?
Võta aega, et kirjutada üles oma mõtted nende küsimustega seoses.
Kasuta juhina pühakirja. See annab sulle sihi, mille poole liikuda.
Kui sa oled mõned vastused kirja pannud, palveta nende pärast. Palu,
et Püha Vaim tõstaks esile su vastustest ühe asja, mida Ta just praegu
sinu elus teeb. Palu Teda, et see üks asi saaks sinu jaoks sellisel moel
elavaks, et see annaks sulle väe muutuda.

2
KRÜPTONIIDI
TUTVUSTUS
Meie avapeatükis me püüdsime arutleda Jumala suuruse üle. Ma
kasutan sõna „püüdsime“, sest hoolimata sellest, kui kõrgelennulist
või viimistletud keelt me ka kasutame, ei jõua me Ta suursugususe
kirjeldamisel eriti kaugele. Ei ole kedagi, kes oleks Temast üle –
mitte keegi ei jõua Talle isegi lähedale. Jumalal ei ole rivaale ega
võrdseid ja Ta valitseb igavikust igavikuni. Ta on hunnitu.
On täiesti mõistetav, et Tema lastena peaksid meie elud peegeldama
Teda ja seda öeldakse selgelt ka pühakirjas. Jumala Sõna ütleb Ta
poegade ja tütarde kohta: „... otsekui Tema on, nõnda oleme ka meie
selles maailmas“ (1Jh 4:17). Apostel Johannes ei öelnud: „... otsekui
Tema on, nõnda oleme ka meie järgmises elus.“ Ei, Johannes ütleb,
et nii, nagu Tema on, oleme ka meie praegu selles maailmas. Kas ei
kõla see rabavalt? Me loeme taas:
Oma au ja ülevuse tõttu on Ta andnud meile suured ja kallid tõotused.
Need on tõotused, mis võimaldavad sul jagada Ta jumalikku loomust.
(2Pt 1:4, NLT)

Mõtle sellele. Sulle ja mulle on antud Ta jumalik loomus. Mitte
kõige kuulsama inimese loomus maa peal. Ei, vaid Jumala loomus,
ja Peetrus, tahtes olla kindel, et temast valesti aru ei saadaks,
lisab sõna „jumalik“. Siin kasutatud kreekakeelne sõna on theios,
mida defineeritakse nii: „See, mis on ainult Jumalale omane ja
lähtub Temast.“ Sõna „loomus“ on kreeka keeles phusis ja seda
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defineeritakse kui „esile tooma, olemus, olemuslik põhilaad ja
omadused“. Kui need kaks kokku panna, siis on tähendus järgmine:
„Need on tõotused, mis võimaldavad sul jagada seda, mis on ainult
Jumalale omane olemuslik põhilaad.“
Me oleme tõepoolest Jumalast sündinud!
Mind häirib see, kui jutlustajad teevad selliseid märkusi: „Tegelikult
ei ole mingit vahet kristlase ja patuse vahel, kristlased on lihtsalt
andeks saanud.“ See on eksiõpetus ja põhjustab kahte hirmsat asja.
Esiteks madaldab see seda, mida Jumal on teinud meie eest Jeesuse
läbi ja teiseks teeb see tühjaks Tema tõotuse, hoides seeläbi Ta
rahvast selle maailma kõlbelise laostumise orjuses, mis on tekkinud
patuste himude läbi.
Isegi loodus väldib sellist eksitust. Kas sa oled kunagi kuulnud,
et lõvi sünnitas orava või täisverd võidusõiduhobune tõi ilmale
vihmaussi? Me oleme sündinud Jumalast ja oleme Ta järglased.
Meile on öeldud: „Armsad, me oleme nüüd [mitte hiljem, kui me
jõuame taevasse] Jumala lapsed ...“ (1Jh 3:2).
Arvestades sellega, et me oleme Tema armsad, peaksime üles
näitama isetut iseloomu, tingimusteta armastust, kirjeldamatut
rõõmu, rahu, mis on üle kõigest mõistusest, üleloomulikku väge,
heaolu, vitaalsust, loovust, jumalikku tarkust, terast taiplikkust,
ülimaid teadmisi ja tulevikku ulatuvaid arusaamu ja see nimekiri
pole kaugeltki ammendav. Pühakiri tõotab selliseid omadusi paljudel
tasanditel, seega on taas mu küsimuseks: „Miks ei näe me seda
individuaalsel ega ka koguduse kui terviku tasandil?“
Enne kui ma seda küsimust ja teisi sarnaseid käsitlen, tahan ma
sind ette valmistada raamatus toimuvaks. Mõned järgmised peatükid
võivad tunduda negatiivsed ja karmid, aga ma luban, et vastused
tulevad ja need on rahuldust pakkuvad.
Kujuta ette järgmist stsenaariumi – kui arst diagnoosib õigesti
varajases staadiumis oleva melanoomi ja pakub lahenduseks väikese
ambulatoorse kirurgilise protseduuri, siis tundub selline areng alguses
negatiivne. Patsient võib öelda endamisi: „On alles halb uudis. Mul
on vähk. Ma ei taha sellest kuulda ega läbida neid raviprotseduure, et
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sellest haigusest vabaneda. Aga ma teen seda oma elu päästmiseks.“
Teine võimalik asjade käik oleks aga selline – arst ignoreerib seda
probleemi ja annab patsiendile lihtsalt nõu harrastada tervislikku
eluviisi, süües õiget toitu, treenides regulaarselt ja omades positiivset,
stressivaba hoiakut, samas kui melanoom kasvab edasi, kuni see on
lõpuks opereerimatu ja põhjustab surma.
Jumal armastab meid selleks liiga palju, et mitte diagnoosida seda,
mis hoiab meid tagasi ja võib meid isegi tappa. Ta teab, et sellest,
mis meid takistab, ei ole võimalik positiivsemat elustiili soovitades
vabaneda. Pigem tuleb sellele vastu astuda ja see kõrvaldada. Ta on
Isa, kes on tõsiselt pühendunud meie tervisele ja heaolule.
Seega, kui sa loed järgnevaid peatükke, siis pea meeles –
raviprotseduuri läbiviimiseks tuleb panna diagnoos. Lõpptagajärjeks
on pühakirjas kirjeldatud külluslik reaalsus.

Küsimuse käsitlemine
Kui Ta riik on meie sees, siis miks ei sünni asjad maa peal nii,
nagu on taevas? Miks elasid mõned Vana Testamendi usklikud, kes
olid „viletsama“ lepingu osalised, mis rajanes viletsamatel tõotustel,
palju kõrgemal sellest, mille tunnistajaiks meie tänapäeval oleme?
Pühakiri vastab sellele küsimusele korduvalt. Üks vastustest leidub
Pauluse kirjas korintlastele.
Aga inimene katsugu ennast läbi ja nõnda söögu ta seda leiba ja
joogu sellest karikast; sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele
nuhtlust, kui ta enesele ei anna aru sellest ihust. Sellepärast on ka
palju nõrku ja põdejaid teie seas ja paljud on läinud magama. Sest
kui me enestest ise aru annaksime, siis meie üle ei mõistetaks kohut;
aga kui meie üle kohut mõistetakse, siis Isand karistab meid, et meid
ühes maailmaga hukka ei mõistetaks. (1Kr 11:28–32)

Korintlaste aukartusetus püha õhtusöömaajal on välja toodud, aga
sellele järgnevad tagajärjed ei piirdu ainuüksi nende konkreetsete
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tegudega, nagu paljud on arvanud. Tegelikult on viis, kuidas nad
pidasid püha õhtusöömaaega kui täiemahulist söögikorda üsna
erinev meie tseremoniaalsest lähenemisest tänapäeval. Kui me oma
vaatlustes edasi liigume, siis me näeme, et põhiküsimus, mille pärast
tuli kohtumõistmine, oli nende teadlik sõnakuulmatus Jumalale,
mida nad sellegipoolest tegid.
Nende käitumisega seoses on mainitud kolme tagajärge – nõrkus,
haigus ja füüsiline surm. Viimase kahe tähendus on selge, aga kuidas
on lood esimesega? Mõned defineerivad „nõrkust“ kui jõu või
tugevuse puudumist või jõuetu olemist. See sõna võib käia paljude
erinevate eluvaldkondade kohta. Üldiselt räägib see jõuetusest olla
see, kes me oleme loodud olema.
Pöördume tagasi Supermani juurde. Aine, mis oli ohtlik ainult talle
– see võttis talt jõu ja tegi ta võimetuks – oli krüptoniit. Supermanil
olid võimed, mis ei olnud sellest maailmast pärit. Ta võis teha
üleloomulikke vägitükke ja tal olid paranormaalsed teadmised, terav
meeleline taju, erakordne vägi ja kõikumatu iseloom. Ent kui ta
sattus kokku krüptoniidiga, jäi Superman haigeks ja nõrgaks – isegi
nõrgemaks kui tavaline inimolend. Kui ta jäi selle kätte pikemaks
ajaks, võis ta isegi surra.
Apostel Paulus teeb põhimõtteliselt kindlaks koguduse krüptoniidi.
See nõrgestab meid, takistades meid käimast jumaliku loomuse väes.
Kuningas Taavet tunnistas, et tema elus oli aeg, mil ta ei parandanud
meelt ega tunnistanud oma pattu, kaeveldes: „Mu jõud haihtus nagu
vesi suvekuumuses“ (Ps 32:4, NLT). The Message Bible parafraseerib
ta sõnu selliselt: „Kõik mu elumahlad kuivasid ära.“ Üks teine salm
ütleb: „Patt on kurnanud mu jõu, ma hääbun sisemiselt“ (Ps 31:11,
NLT).
Jakoobus väljendab seda selliselt: „... kui patt on täiesti tehtud,
sünnitab ta surma. Ärge eksige, mu armsad vennad!“ (Jk 1:15–16)
On selge, et Jakoobus räägib usklikele ja hoiatab meid, et me ei
laseks ennast patu väel petta. Kui patuga ei tegelda, võib ta teha
usklikuga seda, mida krüptoniit võis teha Supermaniga, isegi kuni
surmani välja. Samamoodi hoiatab Paulus armastava vaimse isana
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Korintose kogudust ja meid vaimse krüptoniidi mõjude eest.

Tõsine hoiatussõna
Esimene asi, mida rõhutada nende väljakutsuvate salmide puhul,
on hoiatussõna. Paulus ei ütle: „See on kõikide nõrkuste, haiguste
või enneaegse surma põhjus teie seas.“ Teisisõnu, ta ei ütle, et kõik
raskused, haigused ja surmad tuleks panna patu arvele. Usklikena
võitleme sageli raskete olukordadega, kuna elame langenud
maailmas ja selles on reaalsed loomulikud ja deemonlikud jõud,
millega võidelda.
Näiteks oli selline juhtum, kui Jeesus ja jüngrid sattusid mehe
peale, kes oli sünnist saati pime. Jüngrid küsisid: „Rabi, kes on pattu
teinud, kas tema või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?“
(Jh 9:2) Nende mõtteviis eeldas, et ainus viis, kuidas see mees oli
pidanud saama sellise näruse saatuse osaliseks, oli patu tõttu.
Jeesus vastas kohe: „Ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad ...“
Jeesus tegi kiiresti ja otsustavalt lõpu sellele ebaõigele ja hirmsale
arusaamale. Kõik haigused, nõrkused või enneaegsed surmad ei ole
põhjustatud patust.
See on sama mentaliteet, mis toitis Eliifase, Bildadi ja Soofari
kriitikat Iiobi suhtes. Nende süüdistused osutasid Iiobi pattudele
kui ta kannatuste põhjusele (vt Ii 5:17; 8:4–6; 11:13–15; 22:1–11).
Ometi tunnistas Jumal uhkusega enne Iiobi hädade algust, et „...
tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja
hoidub kurjast!“ (Ii 1:8) Iiobi kannatustel ei olnud midagi pistmist ta
patuga või usaldusväärsuse puudumisega. Jumal püsis mõnda aega
vait, aga lõpuks ütles Eliifasele: „Mu viha on süttinud põlema sinu
vastu ja su mõlemate sõprade vastu, sest teie ei ole rääkinud minu
kohta tõtt ...“ (Ii 42:7). Kui Jumalat kujutatakse kui kedagi patu eest
karistavana ja Ta seda ei tee, siis on see tõsine süüdistus Ta iseloomu
pihta.
Aastaid tagasi, kui ma olin noor usklik, süüdistati paljudes
kirikuringkondades inimesi patustamises, kui nad olid sattunud
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raskustesse. Selline arusaam on endiselt leitav mõnede inimeste
juures, aga õnneks mitte enam nii laialdaselt kui varem. Piibellik
õpetus ja tugevad juhid on selle eksituse suurel määral kogudusest
kõrvaldanud. Viis, kuidas mõningaid inimesi on selle arusaama
alusel kõnetatud, on äärmiselt ebameeldiv, hukkamõistev ja isegi
vastik. Kahjuks on see õpetus mõned inimesed isegi usu juurest
eemale peletanud.
Teiselt poolt me peame meeles pidama ka Jeesuse sõnu mehele, kes
sai terveks oma kolmkümmend kaheksa aastat kestnud haigusest:
„Vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks
midagi halvemat“ (Jh 5:14). Ei saa salata tõsiasja – Jeesus kinnitab,
et patt avab ukse tagajärgedele ja raskustele. Jeesus armastas seda
meest piisavalt, et anda oma elu tema eest. Jeesus edastas selle
hoiatuse oma kirgliku armastuse tõttu mehe vastu.
Meil puudub tõeline armastus, kui me jätame sellised küsimused
käsitlemata. Meie püüdes vältida igasugust käitumist, mida võidaks
eksikombel pidada väiklaseks, süüdistavaks või hukkamõistvaks,
laskume sageli teise äärmusse ega ütle üldse midagi. Ometi esineb
meil endiselt Pauluse kirjeldatud olukord, kus paljud on jõuetud,
haiged ja surevad enneaegselt. Kas see on armastus? Kas see on
tõeline hool?
Meil on vastused teiste jaoks, aga me väldime nende väljaütlemist,
sest me ei taha, et meid valesti mõistetakse. Aga olgem ausad –
kus asub meie armastuse fookus? Kas me armastame kogudust nii,
nagu Jeesus ja Paulus seda tegid, rääkides neile tõtt? Või oleme
keskendunud iseendile, oma reputatsioonile, võimalusele kaotada
järgijaid või olla valesti mõistetud?

Minu teekond
Mu teenistuse algusaastail olin ma kõigiga, kes kuulusid mu
maailma, järjekindlalt julgustav ja ülepakutult positiivne. Ma
vältisin vastasseisu nagu katku. Ma isegi valetasin aeg-ajalt, et seda
vältida ja ütlesin seeasemel midagi ülestõstvat. John Bevere’i kohta
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öeldi: „Ta on nii kena – üks kõige armastusväärsemaid mehi terves
koguduses.“ Need arvamused jõudsid tagasi minuni ja ma nautisin
neid.
Ühel päeval kõnetas Jumal mind palves: „Inimesed ütlevad, et sa
oled üks armastusväärsemaid mehi koguduses, kas pole?“
Ma vastasin: „Jah, see on tõsi.“ Ma oleksin tahtnud arvata, et see
on Jumalale meelt mööda, aga viis, kuidas Püha Vaim selle küsimuse
esitas, kandis endas signaali, et asi ei lähe selles suunas.
Järgmine väide kinnitas mu murelikkust. Ta ütles: „Poeg, sa ei
armasta inimesi koguduses.“
Šokeeritult vastasin: „Mida? Aga ma teen seda ja seda ütlevad ka
inimesed.“
Seejärel ütles Ta: „Kas sa tead, miks kasutad sa ainult positiivseid,
ülestõstvaid ja julgustavaid sõnu, kui sa kõneled?“
„Miks?“ küsisin ettevaatlikult.
„Sest sa kardad, et nad ei võta sind vastu,“ vastas Ta.
Ma olin üllatunud. Ma tundsin end haletsusväärselt ja mul ei olnud
sõnu.
„Kui sa tõesti inimesi armastaksid,“ jätkas Ta, „räägiksid sa neile
tõtt, kuigi sa teaksid, et on üsna suur võimalus, et nad ei võta vastu
seda, mida sa ütled ja ka sind ennast.
Sellest sai elumuutev hetk. Ma muutusin otsekohe, aga siis läksin
ma teise äärmusse. Nüüd rääkisin ma tõde, aga mul puudusid
taktitunne ja pehmus, sest mul ei olnud endiselt kõige tähtsamat
koostisosa – tõelist armastust. Ma reisisin ja jutlustasin väiksemates
kogudustes ja kahjuks peksin lambaid. Tagasi vaadates on mul kahju
inimestest, keda ma julgustust jagamata sõitlesin, samuti pastoritest,
kes pidid minu järel asju klaarima.
2001. aastal jutlustasin ma ühel suurel konverentsil, mida peeti
hiiglaslikus kirikuhoones Euroopas. Mõni kuu hiljem kuulsin ma
erinevatest allikatest kolmel erineval kontinendil, et selle koguduse
pastor oli rääkinud mõjukatele juhtidele, et ma olin karm ja peksin
lambaid. Tal oli õigus.
See hävitav uudis ajas mind põlvedele. Ma palvetasin – õigemini
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hüüdsin – nagu mitte kunagi varem, et Jumal täidaks mu südame
oma armastusega ja kaastundega Ta rahva vastu. Ta tegi seda. Ma
hakkasin esimest korda elus mõistma ja tundma, mida tähendab
tõeliselt armastada inimesi, keda ma teenisin.

Mitte mõned, vaid paljud
Pea seda meeles – Paulus armastas kirglikult Korintose kogudust.
Seda tõendab ta kirjutatu: „Miks? Kas sellepärast, et ma ei armasta
teid? Jumal teab seda“ (2Kr 11:11).
Ühes sama kirja teises paigas kirjutab ta: „Sest ma kirjutasin teile
suures viletsuses ja südame ahastuses paljude silmapisaratega,
ei mitte selleks, et te kurvastuksite, vaid et te tunneksite selle
armastuse, mida mul on rohkesti teie vastu“ (2Kr 2:4). See kogudus
sai temast valesti aru. Nad pidasid ta parandusi ja hoiatusi märkideks
armastuse puudumise kohta ja muidugi võib see kogudustes või
muudes kontekstides nii ka olla. Neid on palju, kes on sellised, nagu
minagi olin – ranged, karmid ja dogmaatilised, kel puuduvad ehtne
armastus, hool ja kaastunne. Nad võivad olla tugevad ja tuua esile
julgeid väiteid, aga seda motiveerib soov olla õige. Paljud on sellise
meelevalla kuritarvitamise ohvriks langenud. Ent see ei tähenda,
et igasugune korrigeerimine ja hoiatamine oleks üks ja seesama.
Pauluse sõnad olid kohati tugevad, korrigeerivad ja sõitlevad, aga
nad tulid kõik kirglikku armastust täis südamest.
Paulus kirjutab hiljem samal teemal: „Aga ma teen meeleldi kulu
ja kulutan iseennast teie hingede eest, kuigi mind, kes ma teid väga
armastan, pisut armastatakse“ (2Kr 12:15). Ta pettumus on ilmne. Ta
armastust ja sügavat hoolt nende heaolu pärast mõistetakse valesti
ja teda peetakse nüüd karmiks juhiks – selliseks, kes tahab neid niiöelda valitseda.
Seega mõista palun, et Pauluse sõnad – kuigi karmid, kui ta räägib
neile kallitele hingedele, mis on põhjuseks, et paljud on nõrgad,
võitlevad probleemidega tervise vallas ja surevad enneaegselt –
lähtuvad ta tulisest armastusest nende vastu.
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Seda oleks olnud palju kergem taluda, kui ta oleks öelnud „mõned“,
aga ta ütleb rõhutatult „paljud“. Kuidas me saame vältida sellele
tõele näkkuvaatamist, mida ta edasi annab? Kui see käis nende kohta,
kas siis käib see ka meie kohta? Kas Jumal paneks selle pühakirja,
kui see oleks üksikjuhtum? Kas ei peaks see käima ka meie kohta
tänapäeval? Vastus on kahtlemata „jah“.
Veel viimane märkus – Paulus ei pea silmas armulauast osasaamist
ainult koguduse kontekstis. Tema sõnades peitub palju enamat ja
paljud meist – ma ise kaasa arvatud ja seda aastaid – ei ole sellest
sõnumist täielikult aru saanud. Me uurime lähemalt ta sõnade
tähendust järgmises peatükis.

ASU TEGEVUSSE
Mine tagasi ja loe uuesti läbi peatüki algus, et tuletada endale
meelde, mis on võimalik. Pea meeles, et sind on kutsutud selle
avalduse kohaselt: „... sest otsekui tema on, nõnda oleme ka meie
selles maailmas“ (1Jh 4:17). Jumal on kutsunud sind elama nagu
Jeesus praeguses elus, mitte ühel päeval järgmises elus.
Kuidas muudab see viisi, kuidas sa mõtled oma igapäevaelust?
Võib-olla ei olnud sa mõelnud endast kui nõrgast, enne kui mõistsid
oma potentsiaali Kristuses, aga nüüd, kus sa seda teed, kas sa pead
ennast nõrgaks või tugevaks? Kui nõrgaks, siis oled sa targalt
otsustanud. Sest Jumal ütleb, et Ta vägi toimib kõige paremini meie
nõtruses (vt 2Kr 12:9).
Jumal muudab meie nõrkused ainult siis tugevuseks, kui me
alandame ennast Tema ees (vt 1Pt 5:5). Palu, et Jumal räägiks sulle
põhjustest, miks su elus on nõrkusi. Kirjuta see üles ja palu seejärel
Temalt võtmeid, et vabaneda neist kõigist. Võta aega, et panna kirja
Jumala retsept kõikide nõrkuste muutmiseks tugevuseks.

3
ÜKS

Vaatame veel kord apostel Pauluse sõnu kogudusele, mida ta
armastab:
Seepärast peaksite ennast läbi katsuma enne leiva söömist ja karikast
joomist. Sest kui te sööte leiba või joote karikast austamata Kristuse
ihu, siis te sööte ja joote enesele Jumala kohtumõistmist. Sellepärast
on paljud teist nõrgad ja haiged ja mõned on isegi surnud. Aga kui
me katsuksime ennast läbi, ei mõistaks Jumal meie üle sellisel viisil
kohut. (1Kr 11:28–31, NLT)

Käesolevas peatükis me keskendume Pauluse sõnadele: „... austamata Kristuse ihu.“ On kaks asja, mis pakuvad kohe huvi ja millele
ma tahan osutada. Esiteks, ta ei räägi üksikinimestega, vaid kõigiga
selles koguduses, milleks on usklike kogukond Korintose linnas.
Mitme möödunud aastakümne jooksul on pandud suurt rõhku meie
isiklikule suhtele Jeesuse Kristusega. Loomulikult on see kristluse
väga tähtis ja reaalne aspekt. Ent mida ei ole rõhutatud samal
määral, on üheks ihuks olemise ühine reaalsus. Lihtsamalt öeldes,
me oleme kõik üks Kristuses. On tähtis hoida mõlemat tõde silme
ees, ignoreerimata üht või teist.
Teiseks, New King James Version tõlgib Pauluse sõnu veidi
teistmoodi. See ütleb, et põhjus, miks paljud on nõrgad, haiged ja
surevad enneaegselt, on selles, et nad „ei anna aru Isanda ihust“
(salm 29). Mõlema versiooni uurimine aitab meil saada selgemat
pilti sellest, mida on tahetud edasi anda.

40

KRÜPTONIIDI TAPMINE

Me peame asjast paremaks arusaamiseks minema tagasi ühe
peatüki võrra 1. kirjas korintlastele, kus Paulus arutleb Iisraeli
vabastamise üle Egiptusest ja nende aja üle kõrbes. Keset arutlust
selgitab ta eesmärki, miks ta sellele loole nende tähelepanu pöörab:
„See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks,
kellele maailma lõpu ajad on vastu jõudnud“ (1Kr 10:11). Paulus
ei anna üksnes ajalootundi, vaid pigem edastab kaasaegse hoiatuse,
kaitsmaks meid kindla kohtumõistmise eest.
Rääkides Iisraeli kõrbekogemusest, alustab apostel sellega, et
kirjeldab nende lepingulist suhet Jumalaga. Ta ütleb, et kõiki juhtis
Jumala Vaim (pilv), kõik vabastati Egiptusest (maailma sümbol),
kõik ristiti (meid ristiti üheks ihuks), kõik sõid sama vaimset rooga
ja kõik jõid sama vaimset vett (Jumala Sõna) – selgesti on rõhutatud
sõna kõik. Siis teeb ta kokkuvõtte, öeldes, et see kalju, mis rändas
nendega koos, oli Kristus. On selge, mida ta tahab öelda – nad olid
üks ihu ja nad kõik kuulusid ühele lepingut pidavale Jumalale. See
on muidugi vastavuses sellega, kes oleme meie Kristuse ihuna.
Seejärel väidab Paulus midagi südantlõhestavat: „Aga suurem hulk
neist ei olnud Jumalale meelepärased, sest nad löödi maha kõrbes“
(10:5). Jumal armastab meid sügavalt, palju sügavamalt kui me
suudame mõista. Tõde on see, et me ei saa teha midagi, et panna Teda
armastama meid rohkem või vähem. Ent samas on oluline osutada,
et meie käes on see, kui meelepärased me Talle oleme. Seepärast
ütles Paulus ühes teises pühakirja salmis, et „meie eesmärgiks on
olla Talle meelepärased“ (2Kr 5:9, NLT). See peaks olema sinu ja
minu ja iga uskliku ülim eesmärk.
Miks surid need Vana Testamendi inimesed väljaspool neid
tõotusi, mis Jumal neile andis? Paulus kirjeldab viit pattu, mis olid
nende languse põhjuseks – himustamine (millegi sellise tungiv
soovimine, mis ei ole Jumalast või mis on väljaspool Ta varustust),
ebajumalakummardamine, seksuaalne kõlblusetus, Jumala kiusamine ja nurisemine. Mõned salmid hiljem kirjutab Paulus:
Ma räägin nõnda kui arusaajaile; otsustage ise, mida ma räägin.
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Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vere
osadus? Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus?
Sellepärast et on ainult üks leib, siis me, kuigi paljud, oleme üks ihu;
sest me kõik saame osa ühest leivast. Vaadake Iisraeli peale, nagu ta
liha poolest on! Eks need, kes söövad ohvreid, ole altari osalised?
(1Kr 10:15–18)

Siin käsitleb Paulus taas armulauda või püha õhtusöömaaega ja
annab meile laiema pildi sellest probleemist, mida ta mainib 1.
Korintlastele 11. peatükis – enesele Isanda ihust mitte aruandmine.
Ta tunnistab, et meid on palju – palju erinevaid üksikisikuid ja meil
kõigil on isiklik suhe Jumalaga Jeesuse Kristuse läbi. Ent teisel
tasandil me oleme Jumala silmis üks. See on Pauluse jutu fookus.
Me oleme üks ihu Kristuses, me oleme ühendatud nii, nagu Iisrael
seda oli.
Nüüd me peame esitama küsimuse: „Kas kohtumõistmine, mis
seisnes nõder ja haige olemises ning enneaegselt suremises, tabas
ainult neid üksikisikuid, kes tegid pattu või kannatas Kristuse ihu
Korintoses mõnede oma liikmete käitumise tõttu neid tagajärgi
tervikuna?“ Ärge saage minust valesti aru ja ma tahan seda asja
tugevasti rõhutada – teadlikule pattude harrastamisele järgnevad
personaalsed tagajärjed, aga siin me peame keskenduma tõele, mida
Paulus esile toob. Ta käsitleb usklikke ihuna, kogudusena, ühinenud
rahvana.
Käesoleval juhul on selleks Kristuse ihu Korintose linnas.

Ühe mehe ahnusetegu
Pöördugem tagasi Iisraeli rahva juurde, kes on meile eeskujuks. Ent
liigume edasi ühe põlvkonna võrra selle juurde, keda juhtis Joosua.
See usklike hulk ületas julgelt Jordani jõe ja sammus oma tõotatud
maale. Esimeseks ülesandeks oli hävitada tohutu suur Jeeriko linn.
Kahtlemata heidutav ülesanne, aga Jumal näitab kindlasti taas oma
võimsat väge. Jumal andis Joosuale täpsed juhtnöörid, millest üks
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oli:
Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Jehoova auks! ... Aga teie
ise hoiduge küll hävitatavast eemale, et te hävitades ei võtaks siiski
ka midagi hävitatavast ... Kõik hõbe ja kuld, vask- ja raudriistad aga
on pühitsetud Jehoovale ja need tulgu Jehoova varanduse hulka. (Jo
6:17–19)

Kogu Jeeriko sõjasaak tuli pühalikult anda Jehoova varanduse
hulka. See kuulus üksnes Talle ja mitte keegi ei pidanud sellest
isiklikku kasu saama.
Toimus rünnak ja Iisraeli rahvas oli võitmatu. Nad hävitasid linnas
oma mõõkadega kõik täielikult – mehed ja naised, nii noored kui
vanad, veised, lambad, kitsed ja eeslid. Seejärel põletasid nad linna
ja kõik, mis selle sees oli maha, välja arvatud kuld, hõbe, vask ja
raud, mis hoiti Jehoova varakambri jaoks. Hämmastaval kombel ei
saanud ükski juut surma või viga.
Me peame meeles pidama, et see oli üks neist linnadest, mille
järele eelmine põlvkond oli saadetud luurama ja mis Moosesele
edastatud luureraporti alusel oli selline: „Kuid rahvas, kes elab maal,
on tugev, ja linnad on kindlustatud ja väga suured“ (4Ms 13:28).
Nüüd juhtus nii, et eelmise põlvkonna täiskasvanud lapsed ründasid
seda kindlustatud linna ja hävitasid selle ühegi langenuta. Iisrael oli
saanud üleloomuliku väe. Ent me loeme:
Aga Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratuga petise kombel,
sest Aakan, Serahi poja Sabdi poja Karmi poeg Juuda suguharust,
võttis enesele midagi hävitamisele määratust. Seepärast süttis
Jehoova viha põlema Iisraeli laste vastu. (Jo 7:1)

Pange tähele, et pühakiri ei ütle: „Aga mees nimega Aakan talitas
hävitamisele määratuga petise kombel.“ Ei, see ütleb: „Aga Iisraeli
lapsed talitasid ...“ Ja huvitaval kombel ütleb see ka nii: „Seepärast
süttis Jehoova viha põlema Iisraeli laste vastu.“ See ei ütle: „Jehoova
viha süttis põlema Aakani vastu.“ Iisrael oli saanud üheks ja kui üks
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liige tegi pattu, astudes ahnitsedes üle Jumala juhtnööridest, omistati
vastutus selle eest tervele Iisraelile.
Traagilised tagajärjed tulevad üsna pea ilmsiks. Järgmine linn,
mida rünnati, oli Ai. See oli palju väiksem, seetõttu ütlesid mehed
talle: „Kui nad tulid tagasi Joosua juurde, siis nad ütlesid temale:
„Ärgu mingu kogu rahvas. Mingu ainult kaks või kolm tuhat meest
ja vallutagu Ai. Ära väsita seal kogu rahvast, sest neid on pisut!“ Nii
läks sinna rahva hulgast ligi kolm tuhat meest ...“ (Jo 7:3–4).
Jeeriko lahingus oli osalenud umbes kuussada tuhat sõjameest. See
näitab kui tähtsusetu oli Ai sellega võrreldes. Ent me loeme:
... aga nad põgenesid Ai meeste eest. Ja Ai mehed lõid neist maha
ligi kolmkümmend kuus meest ning ajasid neid taga värava eest
kuni Sebarimini ja lõid neid nõlvakul. (Jo 7:4–5)

Kas see on sama rahvas, kes oli just hävitanud ühegi langenuta
palju tähtsama ja vägevama Jeeriko linna? Ent nüüd on sõjamehed
nõrgad, nad taganevad ja saavad raskelt lüüa. Nad on jäänud
krüptoniidi kätte.
Traagilisel kombel tapeti neist kolmkümmend kuus, samas kui
Jeeriko all ei olnud nad nõrgad, keegi ei taganenud ja keegi ei saanud
viga või surma.
Mõelgem sellele – Aakan tegi pattu, aga tema või ta perekonnaga
ei juhtunud midagi. Teisest küljest ei pöördunud pärast Ai lahingut
seitsmekümne kahele emale ja isale poega tagasi, kolmekümne kuuel
naisel jäid mehed tagasi tulemata ja suurel hulgal lastele ei tulnud isa
koju. See ei toimunud selletõttu, mida nende poeg, abikaasa või isa
oli teinud – nemad ei teinud pattu. Vaid see toimus seetõttu, mida oli
teinud üks teine mees ühest teisest perekonnast.
Iisraeli halvas nüüd hirm. Joosua ja kõik juhid langesid näoli
Jumala ette. Kas sa suudad seda ette kujutada? Nad on segaduses,
nõutud ja hüüavad: „Oh Isand Jehoova, miks lasksid tulla selle rahva
üle Jordani, et annad meid emorlaste kätte hukkamiseks?“ (Jo 7:7)
Jumal ei ütle: „Teie seas on mees, kes on teinud pattu.“ Ei, Ta teatab
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jälle: „Iisrael on teinud pattu.“ Mitte keegi ei teadnud, et Aakan oli
pattu teinud. Keegi ei osalenud tema ahnuses. Ent nad kannatasid
tervikuna vaimse krüptoniidi käes. Joosua uurib välja, kes see oli ja
kutsub Aakani välja, kes ütleb:
„Ma olen tõesti teinud pattu Jehoova, Iisraeli Jumala vastu! Ma
tegin nõnda: kui ma nägin saagi hulgas üht kaunist Sineari kuube,
kahtsada hõbeseeklit ja üht kuldkangi, kaalult viiskümmend seeklit,
siis ma himustasin neid ja võtsin need ...“ (Jo 7:20–21)

Joosua ja juhid tegelesid kiiresti Aakani süüteoga ja kui nad olid
sellega valmis saanud, siis me loeme: „Siis Jehoova pöördus oma
tulisest vihast“ (Jo 7:26).

Üks näide
See Vana Testamendi juhtum illustreerib Pauluse sõnumit Korintose
kogudusele. Ta kirjutab: „Sellepärast on ka palju nõrku ja põdejaid
teie seas ja paljud on läinud magama.“ Me leiame järgmises peatükis,
et mõne inimese sooritatud patt mõjutas tervet kogudust, mitte ainult
üksikisikuid, kes selles üleastumises osalesid.
Kas sa oled omaette imestanud, miks meie tänapäeva kogudustes
on nii paljud usklikud nõrgad, kannatavad pidevalt haiguste ja tõvede
käes? Need kallid inimesed ei näi nendest haigustest paranevat ja
mõned isegi surevad enneaegselt. Miks on nii paljud üksikemad meie
osaduses sunnitud kasutama toidutalonge, nähes vaeva, et saada otsotsaga kokku? Miks on nii paljud usklikud töötud või elavad nappide
eelarvetega ja sõltuvad valitsuse abist?
See võitluste nimekiri, milles ei näi meie nõtruse tõttu võitu tulevat,
on peaaegu lõputu.
Saalomoni päevil ei elanud keegi hoolekandest ega olnud töötu.
Apostlite tegude raamatus ei olnud puudust ja inimesed said hõlpsasti
terveks haigustest, vaevustest ja põdurusest. Miks ei näe me seda
tänapäeval? Kas võib olla, et mõnede patuharrastused mõjutavad
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paljude teiste elu? Kas me näeme äkki sedasama, mida Iisrael koges
Ai all?
Taas on oluline rõhutada, et teadlikul pattude harrastamisel on
isiklikud tagajärjed. Aakan sai lõpuks kohtumõistmise osaliseks, aga
Iisrael tervikuna pidi taluma tema patust lähtuva vaimse krüptoniidi
mõju. Ma loodan, et seda käsitlust jätkates kasvab sinu teadlikkus
ihu osaks olemisest ja saab sama tugevaks kui su isiklik osadus
Jeesusega ja et sa mõistad, et su teod ühe liikmena võivad tuua kas
õnnistusi või halbu tagajärgi teistele ihu osadele.
Enne lõpetamist tahan ma veel kord rõhutada, et kui me tegeleme
vabastavate tõdedega, võib see sageli tunduda negatiivne ja mõte
sellest, et miks me seda üldse kõne alla võtame, võib kergesti pead
tõsta. Aga lõpuks, kui tõde on saanud avalikuks, see vabastab ja toob
priiuse sinna, kus varem olid takistused.
Jeesuse sõnul: „... ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!“ (Jh
8:32)

ASU TEGEVUSSE
Võib-olla oled sa näinud filmi „Gladiaator“ ja mäletad kindral
Maximuse hüüet: „Püsige koos kui üks!“ ning nägid võite, mida see
strateegia tõi. Ei ole saladus, et kõige efektiivsem sõjaline strateegia
on jaga ja valluta.
Jeesus teadis seda hästi ja õpetas, et koda, mis on isekeskis riius,
ei jää püsima (vt Mt 12:25). Kui Kristuse ihu on oma lojaalsuses
Kristusele jagatud mitmeks, siis nõrgestab see teda tervikuna.
See tähendab, et üks suurimaid asju, mida sa võid teha koguduse
ülemaailmse mõju jaoks on see, et sa elad omaenda elu täielikult
Jeesuse üritusele pühendununa. See tähendab kõikide oma tavaliste,
igapäevaste tegevuste pühendamist Jumalale Tema teenimisena.
Jumal tahab tervet sinu elu, mitte ainult su pühapäevahommikuid.
Kui sa ei ela kogu oma elu – töö, perekond, hobid jne – Jumala
teenimisena, siis paranda täna meelt. Palu, et Jeesus annaks sulle
nägemuse sellest, milline võiks Jumalat kummardav eluviis sinu
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jaoks välja näha. Pane kirja see, mis Ta sulle näitab või räägib ja
palu, et Püha Vaim täidaks sind uuesti, kui sa pühendad ennast
täielikult Temale.
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Viis, kuidas Jumal kujundas meie ihu, on mudel, mõistmaks meie
kooselu kogudusena (1Kr 12:25, The Message).

Mõtle oma ihu peale ja selle peale, kuidas kõik selle osad on
olemuslikult omavahel seotud, isegi kui nad ei asu üksteise lähedal.
Su väike varvas on seotud su ninaga, su maks on seotud su põlvega,
su suu on seotud su seljaajuga ja nii edasi. Ei ole ühtegi osa, mis
suudaks elada teistest osadest lahus. Vastasel juhul ei oleks see su
ihuliige.
Kui üks osa on haiget saanud, kas ei kannata mitte teised liikmed
sellega koos? Kui keegi saab mingi viiruse või jääb grippi, siis pärsib
see haigus lõpuks tervet ta ihu ja tulemuseks on isukaotus, jõuetus,
mõttesegadus ja valud. Teisest küljest – kui üht osa austatakse, siis
rõõmustavad kõik osad. Kui kellelegi tehakse selja- või peanaha
massaaži, tunneb terve ihu pingetest vabanemist ja mõnu. Tervele
ihule meeldib see, mis sünnib.
Meie oleme kogudusena üks. Iisrael, kes on meie eeskuju, oli üks
ja Aakani teadlik patt ei mõjutanud mitte ainult teda, vaid tervet
kogukonda. Iisrael oli Jeeriko vastu võideldes võitmatu, aga üksnes
mõni päev hiljem oli sama rahva armee nõrk, sai kõvasti lüüa, taganes
oma vaenlase ees ja kandis suuri inimkaotusi. Piltlikult öeldes sattus
rahvas vaimse krüptoniidi mõju alla. Kas ei ole see just see, mida
koges Korintose kogudus? Lähem vaatlus annab meile vastuse.
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Nagu varem lühidalt mainitud, erines püha õhtusöömaaja pidamine
algkoguduses päris palju tänapäevasest. Neil oli see söömaaeg,
aga meil on rohkem tseremoonia. Kontekstis võetuna erines nende
käitumine, mida Paulus puudutab, kõigest sellest, mida me tänapäeval
kogeme. Ent oluline on see, mis põhjustas nende käitumist.
Nende olukorra erilisus seisnes selles, et teatud inimesed Korintose
koguduses ei oodanud ära kõikide liikmete kohalejõudmist. Need,
kes jõudsid kohale vara, sõid ja jõid suure mõnuga, üsna tõenäoliselt
parimat toitu ja veini, neile aga, kes jõudsid kohale hiljem, jäid
üksnes jäänused. Paljud piibliuurijad ja ajaloolased arvavad, et
hooletusse jäeti vaesema või madalama klassi inimesed. Loe nüüd
Pauluse sõnu:
... sest sööma asudes võtab igaüks [ingliskeelses tõlkes: mõned]
enne iseenese toidu ära, ja mõni jääb ilma ja mõni joob liiaks. ... sest
kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta enesele ei
anna aru sellest ihust. Sellepärast on ka palju nõrku ja põdejaid teie
seas ja paljud on läinud magama. (1Kr 11:21, 29-30)

Vaata neid kahte sõna, mis ma olen ülaltoodud kirjakohas esile
tõstnud – mõned ja paljud. On selge, et Paulus arutleb mõnede (salm
21) patu üle, aga selle tagajärjel on paljud nõrgad, haiged ja surevad
enneaegselt (salm 30).
See ei erine Aakani juhtumist – üsna mitmed, kes ei astunud
tahtlikult üle jumalikest juhtnööridest, said ühe mehe teadliku
sõnakuulmatuse tõttu kogeda kohtumõistmise tagajärgi.
„Pillar New Testament Commentary“ ütleb:
„Ei pea arvama, et need haiged või surejad oleksid erilisel moel
olnud süüdi patus, aga nii nagu enamik jumaliku kohtumõistmise
nuhtlusi Vanas Testamendis, võis see tabada vahettegematult
kogukonda tervikuna.“
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Sarnane juhtum
Paulus puudutab eespool oma kirjas üht teistlaadi pattu, mis samuti
mõjutas tervet kogukonda. Ta alustab, öeldes: „Ma suudan vaevu
uskuda teateid selle kohta, millist seksuaalset ebapuhtust teie seas
leidub“ (1Kr 5:1, NLT). Olukorra oli tekitanud mees, kes väitis end
olevat Jeesuse Kristuse järgija – Jumala lapse, venna Kristuses ja
Kristuse ihu liikme –, aga elas tahtlikus seksuaalpatus.
Pauluse korralekutsumine ei olnud suunatud ainuüksi mehele, kes
seda pattu sooritas. Kirikukogukond pidas teda vennaks ja koguduse
liikmeks, aga juhtkond ei võtnud ta patu osas midagi ette, vaid jättis
selle tähele panemata.
Miks eirasid nad ta käitumist? Üsna tõenäoline oli see, et nad
ei tahtnud teda solvata, astudes ta patule vastu. Võib-olla oli ta
mõjuvõimas mees, kogukonna juht, populaarne sportlane või suur
kümnisemaksja. Korintos oli suur, mõjukas linn ja kunstikeskus. On
võimalik, et ta oli imetletud näitleja nende Hollywoodi versioonis
või populaarne muusik, kes oli jõudnud edetabelisse või laulja, kes
oli keskne tegelane nende ülistusmeeskonnas. Piibli tekst meile seda
ei ütle, aga me võime oletada, et tema lahkumine oleks takistanud
nende edasiliikumist.
Põhjuseid võis olla teisigi. Võib-olla mõtlesid nad, et kui ta lahkub,
ei kuule ta enam Jumala Sõna. Nad võisid arutleda nii: „On parem, kui
ta on meie osaduses ja kuuleb evangeeliumi, kui maailmas, kus ta seda
ei kuule.“ On võimalik, et nende ülekaalukas missioon kogudusena
oli hoolitseda selle eest, et külastajad tuleksid nende järgmisele
koosolekule tagasi ja talle vastu astumine oleks selle eesmärgi
nurjanud. Teine võimalus oleks võinud olla selline mõttekäik: „Ta on
noor usklik, anname talle aega.“ Ma olen kindel, et nad lootsid – küll
talle asjad lõpuks pärale jõuavad ja ta jätab oma patu maha.
Paulus ütleb Korintose koguduse juhtkonnale järeleandmatult,
et nad peavad kõrvaldama selle mehe. Lubage ma loen üles tema
väited.
• Te peate selle mehe osadusest kõrvaldama. (1Kr 5:2)
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•
•

Te peate selle mehe välja heitma. (1Kr 5:5)
Vabanege vanast „haputaignast“, kõrvaldades see patune isik
endi keskelt. (1Kr 5:7)
• Te peate kõrvaldama selle kõlvatu isiku endi seast. (1Kr 5:13)
Paulus astub ühes väikeses peatükis neli korda rangelt selle mehe
vastu. Mõtle selle peale – vaid kolmeteistkümnes salmis käsib apostel
sellel rühmal neli korda heita see mees kogudusest välja ja ühel
korral isegi ütleb otse välja: „Te peate selle mehe välja viskama.“
See on karm sõna! Pea meeles, et Paulus armastab seda kogudust ja
ta armastab ka seda meest.
Sa võid vastu vaielda: „Armastab ta seda meest jah? Ei tea
mismoodi.“ Aga tegelikult me teame, et ta armastab seda meest, sest
pühakirja ei ole võimalik midagi kirja panna, olemata armastusest
motiveeritud, sest Jumal inspireerib kogu pühakirja ja Jumal on
armastus (vt 2Tm 3:16 ja 1Jh 4:8).
Pea palun meeles, et seda ei räägita mitte ainult Korintose koguduse
juhtidele, vaid tervele kogudusele. Paulus palus pidevalt, et ta kirju
loetaks ette kõikidele kogudustele. Miks on Paulus selles asjas nii
järsk ja paindumatu? Vastus leidub selles väites: „Kas te ei mõista, et
see patt on nagu pisut haputaignat, mis levib läbi terve taigna?“ (1Kr
5:6, NLT). Taas me näeme, et see mõjutas tervet kogukonda, mitte
ainult seda konkreetset meest. Loe, mis sellele järgneb:
Vabanege vanast „haputaignast“, kõrvaldades see patune isik endi
keskelt. Siis te olete nagu värske tainas, mis on tehtud pärmita, mis
on tegelikult see, kes te olete. Kristus, meie paasatall, on ohverdatud
meie eest. Seepärast tähistagem seda püha, mitte patu ja kurjuse
vana leivaga, vaid siiruse ja tõe uue leivaga. (1Kr 5:7–8, NLT)

Paulus arutleb taas armulaua keskse teema üle. Iisraeli paasapüha
keskendus ohvritallele. Samamoodi on Jeesus meie veatu ohvritall.
Kui esimene paasapüha tähistas Iisraeli vabanemist Egiptuse
orjusest, siis Kristuse ohvrisurm, mis on püha õhtusöömaaja keskne
teema, tähistab meie vabanemist patu orjusest.
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Oli ka teisi pühi – esmaviljade püha, sarvepuhumise päev,
lepituspäev, lehtmajade püha ja nelipüha. Ent need pühad olid
eeltähenduseks meie kristliku elu küpsematele aspektidele. Lühidalt
öeldes – paasapüha oli päästmise püha. Seetõttu viitab Paulus seda
kirjutades meie sisseastumisele Jumala riiki. Ta osutab tõsiasjale, et
paasapüha ei tohi tähistada „patu ja kurjuse vana leivaga“. Seepärast
on hoiak, et keegi on beebikristlane, väär mõtteviis – nii temale
kui ka meile. See on sageli põhjendus, mida kasutatakse inimese
väljavabandamiseks, kes on „andunud patule“ – see on petlik ja
eksitav, kuna koguduses ei ole kohta teadlikule patu harrastamisele.
(Ma arutlen erinevuse üle „teadliku patu harrastamise“ ja „pattu
langemise“ vahel ühes hilisemas peatükis.)
Teiseks, pane tähele – Paulus ütles, et selle mehe patuharrastus
on nagu pärm (või haputaigen). Pärm on aine, mis levib läbi
taigna ja paneb selle kerkima. Paasapüha puhul hoiatati Iisraeli
karmilt: „Seitse päeva sööge hapnemata leiba; juba esimesel päeval
kõrvaldage haputaigen oma kodadest, sest igaüks, kes esimesest
päevast seitsmenda päevani sööb hapnenut, selle hing [ingliskeelses
tõlkes – lõigatagu ära] hävitatakse Iisraelist!“ (2Ms 12:15). Väljend
„lõigatagu ära“ on samuti otsustav, mis ei erine Pauluse juhtnööridest.
Jumal tegi seda, et näidata nii meile kui Iisraelile, et kui me astume
Temaga lepingusse, siis ei saa mitte keegi kogukonnas „anduda
patule“. Kõik peavad parandama meelt teadlikust sõnakuulmatusest
Tema Sõnale või siis kannavad nad patu pärmi ja selle tagajärjed
oma kogukonda.
„Pillar New Testament Commentary“ ütleb:
Paulus rõhutab (kindlakujulise sõnade järjestusega kreeka keeles),
et kui kurjust ei tõkestata, siis levib see kasvõi ainult „tillukese“
koguduse osa, tegelikult ühe inimesegi läbi, paratamatult, aeglaselt
aga kindlalt, läbi terve kogukonna. Tahtliku patu esinemine võib
avaldada kogudusele tõsist mõju. Nii nagu haputaigen leivas,
levib tõkestamata patt koguduses igale poole ja muudab seda
tagasipöördumatult.
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Ma ei ole nõus ühe punktiga, mida need kommentaarid välja
toovad. Uurides pärmi olen ma leidnud, et see ei levi aeglaselt, vaid
pigem kiiresti. Ent mis on kahtlemata õige nendes kommentaarides,
on see, et see levib kindlasti läbi kogukonna.
Kas see tähendab siis, et me peaksime takistama igaühel, kes
harrastab pattu, tulemast meie koosolekutele? Loomulikult mitte!
Meie kogunemistel peaks olema rohkesti uskmatuid, aga mitte
koguduse liikmeina. Nad ei tohiks arvata, et nad on liikmed, kui
nad ei ole parandanud meelt teadaolevatest pattudest, mida nad on
harrastanud ja ei ole andnud kogu oma elu Jeesusele Kristusele.
Paulus teeb selle asja selgeks:
Ma kirjutasin oma kirjas, et teil ärgu olgu tegemist hoorajatega,
muidugi mitte üldiselt selle maailma hoorajatega ja ahnetega ja
riisujatega ja ebajumala kummardajatega, sest muidu te peaksite
minema ära maailmast. (1Kr 5:9–10)

Meid, kes me järgime Kristust, on kästud minna maailma, luua
kontakte nendega, kes seal elavad ning kutsuda neid liituma meiega
meie koosolekutel, kuulmaks Jumala Sõna – aga mitte kompromissvõi piiratud versiooni tõest nende vaimse olukorra kohta. Me
peame pidevalt sirutuma välja, sööma koos uskmatutega, nendega
sõbrustama, neid armastama ja teenima, nii nagu seda tegi Jeesus.
Ent Paulus ütleb midagi hoopis muud nende kohta, kes peavad end
usklikeks:
Aga praegu ma kirjutasin teile, et teil ärgu olgu midagi tegemist
niisugusega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kas hooraja või
ahne või ebajumala kummardaja või pilkaja või joodik või anastaja;
niisugusega ärge ühes söögegi. (1Kr 5:11)

On selge, et Paulus ei räägi usklikust, kes „langeb pattu“, vaid
pigem sellisest, kes peab ennast usklikuks, aga on „andunud patule“.
Miks räägib see kirikuisa sellest nii karmilt? Lihtsalt öeldes on see
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tõend tema tõelisest armastusest koguduse vastu. Ta ei taha näha
kogudust tervikuna kannatamas, oletatavalt kaitstes „usklikku“, kes
teeb pattu edasi.
Mõtle sellest nii – kui kellelgi on äärmiselt nakkav haigus, selline,
mida on võimalik õhu kaudu kõikidele läheduses viibijatele edasi
anda, siis mida teeb kogukond? See haige inimene pannakse
karantiini. See kaitseb suuremat kogukonda haigeks jäämise eest. Kui
seda ei tehta, siis levib haigus nagu kulutuli ja terve kogukond saab
kannatada haiguse ja selle tagajärgede käes. Millised oleksid laialt
levinud tagajärjed? Tühjaksjäänud töökohad, tootlikkuse langus,
katkestused kogukonna teenimisel ning majanduslik tagasilöök –
kui vaid nimetada mõnda.
Paulus ütleb seejärel isiku kohta, kes on andunud patule:
Seejärel te peate selle mehe välja heitma ja andma ta üle Saatanale,
et ta patune loomus hävitataks ja ta ise pääseks Isanda tagasituleku
päeval. (1Kr 5:5, NLT)

See vend on suures ohus olla igaveseks kadunud, kui ta ei muutu.
Seepärast kasutasin ma varem sõnu „oletatavalt kaitstes“. Tõde on
tegelikult see, et teadlikult pattu harrastav inimene on suuremas
ohus siis, kui tal lubatakse jääda kogukonda, sest ta eeldab, et Tema
vahekord Jumalaga on õige ja saab teada oma kaotatud seisusest
alles siis, kui on liiga hilja – kohtupäeval.
Raskused, mida see inimene kogeb väljaspool Jumala kaitset,
panevad ta üsna tõenäoliselt mõistusele tulema ja pöörduma tagasi
Jeesuse juurde kogu oma südamest ja hingest, mis juhtus täpselt
selle mehega (ja mida on kirjeldatud Pauluse 2. kirjas korintlastele).
Raskustel on võime meid üles äratada, nii nagu oli see ka kadunud
poja loos. Ta pöördus koju tagasi, kui ta nägi oma patuse eluviisi
vilju. Kui ta isa oleks ta eluviisi heaks kiitnud ja talle raha edasi
saatnud, ei oleks poeg jõudnud arusaamisele oma mässumeelsest
seisundist.
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Nii, nagu taevas ...
Tuleme tagasi peamise juurde. Me oleme kahes viimases peatükis
selgelt näinud, et me oleme üks ihu Kristuses ja et ihuna me võime
kõik kasu saada üksikisikute panustest või kannatada mõne liikme
teadliku patutegemise pärast.
Siin peitub tõde, mida ei saa eirata. Sellest arutelust hoidumise mõju
on kurvastuseks liiga kaua kahjustanud Kristuse ihu. Need tagajärjed
kestavad edasi, kui me jätkame nende küsimuste ignoreerimist.
Olgem julged ja astugem neile otse vastu. Kogu taevas ergutab
meid selles. Meid on kutsutud olema võidukas kogudus, Kristuse ihu,
mis – sarnaselt Jeesusega – on võitmatu. Haigused, tõved, vaesus,
vahendite puudus ja kogu muu vaenlase töö peab kummarduma
Isanda koguduse ees.
Meid on kutsutud valitsema meelevallaga ja olema täis
üleloomulikku väge, panemaks taeva vaenlased meie jalge alla.
Ja seda me ka teeme, kui me ei karda vastu astuda rasketele
probleemidele, mis on meid vaevanud.
Me peame julgema uskuda, et seda on võimalik teha maa peal nii,
nagu see on tehtud taevas.

ASU TEGEVUSSE
See küsimus on väga tähtis, aga kahjuks on raske leida kaasaegset
kogudust, mis rõhutaks neid tõdesid õigesti. Mõtle sellele –
kõigepealt kutsub Jumal sind elama vabana patust, olles täielikult
andunud Temale. Teiseks, kui usklikud seda ei tee, siis ei mõjuta see
mitte ainult nende endi elusid, vaid ka tervet Kristuse ihu.
Võta aega, et mõtiskleda kõige selle üle. Ära lase neil tõdedel
olla lihtsalt headeks ideedeks, et siis ise edasi liikuda. Peatu nendel.
Mõtiskle nende üle. Palveta nende tõdede pärast ja küsi Jumalalt
nende kohta omaenese elus. Las nad jõuavad tõeliselt sulle pärale ja
saavad sulle sama tähtsaks, kui nad olid Paulusele.
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Ma olen üks paljudest minu põlvkonnas, kellele on õpetatud
rohkem meie isikliku vahekorra kohta Jeesusega, kui selle kohta, et
me usklikena oleme kõik üks ihu. Alles hiljuti on selle tõe reaalsus
koguduse kohta saanud mulle selgemaks. Ma ei taha teid eksitada –
ma olen loomulikult mõistnud seda tõde osaliselt ka minevikus, aga
mitte selles ulatuses, nagu ma seda praegu teen.
Sedamööda, kuidas Püha Vaim on äratanud minus teadlikkuse selle
reaalsuse kohta, olen ma sageli mõelnud mereväe eriüksuslastest.
Mul on sõber, kes kuulub nende eliitsõdurite hulka. Ta on viisteist
aastat olnud nende meeskonnas ja on hetkel instruktor. Olles mõnda
aega mõelnud nende tõdede üle Kristuse ihu kohta, otsustasin temaga
ühendust võtta. Ma teadsin, et tegemist on lähedase vennaskonnaga,
seetõttu tahtsin ma seda lähemalt uurida. Ma helistasin talle ja mu
esimene küsimus oli: „Kuidas suhtuvad eriüksuslased üksteisesse
ja suhtlevad omavahel? Kuidas moodustavad nad sellise tihedasti
seotud kogukonna? Ja milles seisneb nende väljaõpe?“
Tema esimeseks kommentaariks oli: „Viimane inimene, kellele
eriüksuslane mõtleb, on ta ise.“
Mulle meeldis see, kui selge ja napisõnaline ta algusest peale oli.
Ma teadsin, et saan sellest kõnest palju kasulikku teada, seetõttu
vaikisin ja lasin temal rääkida. „Me väärtustame oma venda enda
kõrval rohkem kui iseennast. Me ei pea kunagi oma seljatagust
kaitsma, sest me teame, et meie eriüksuslastest vennad teevad seda.“
Selles kohas hakkas ta mulle „jutlustama“: „Kui sa vaatad
Efeslastele kuuendat peatükki, siis sa leiad, et Jumala soomusrüü
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katab meid ainult eespoolt, meie selga ei kata miski. Põhjus on
selles – Jumal on ette näinud seda, et me kõik teeksime nii, nagu
eriüksuslased, kaitstes üksteise seljatagust, mõeldes nii, nagu üks
üksus, üks ihu. Kui me selliselt ei toimi, siis on ainult üks isik, kes
saab mu seljatagust kaitsta ja see olen mina. Ent kui me kõik toimime
meeskonnana, kaitsevad kõik mehed mu rühmast mu selga.“
Ta jätkas: „Mereväe eriüksuslasena on kõik, mis ma teen, oma
venna pärast mu kõrval. Me usume seda kogu oma olemusega. Meid
on treenitud mõtlema endist mitte kui üksikisikuist, vaid kui üksusest.
Kuigi meid on välja koolitatud ekspertideks erinavais valdkonnis –
lõhkeained, side, snaiper, meedik, õhutulejuht, relvad, läbimurre ja
nii edasi – me toimime ühe üksusena. Me ei lähe kunagi missioonile
sellise hoiakuga: „Mõned meist ei pruugi tagasi tulla“ või „Ainult
nelikümmend protsenti meist jõuab tagasi“. Ei, meie suhtumine on
selline: „Sada protsenti meist lähevad ja sada protsenti meist tulevad
tagasi.““
Mind kütkestas see, mida ta avaldas. Lõpuks ma küsisin: „Kuidas
te õpetate sellist hoiakut oma noorsõduritele?“
„Seda ei ole võimalik teha,“ vastas ta. „Mereväe eriüksuslaste
väljaõpet peetakse sõjaväes kõige raskemaks ja väsitavamaks ja
seetõttu umbes üheksakümmend protsenti nendest, kes panevad
ennast sellesse programmi kirja, kas katkestavad või kukuvad läbi.
Alles jääb hea väljaõppega, täielikult varustatud inimestest koosnev
üksus. Kõik hindavad meest enda kõrval rohkem kui iseennast ja on
valmis surema eesmärgi nimel, mis on neist suurem.“
Seejärel ütles ta: „John, kui ka kogudus selliselt käituks, mis siis
küll saaks?“
Kahjuks see nii ei ole, pidin ma möönma. Ent tõde on see,
et meil on selleks potentsiaal. See on väga reaalne osa sellest
jumalikust loomusest, mis asetatakse meisse siis, kui me sünnime
uuesti. Jutlustamine ja õpetamine, mis me kuuleme ja mis on meie
väljaõppeks, peaks selle suhtumise lokaliseerima ja konkreetsemaks
muutma. Aga kui me kuuleme ainult evangeeliumi tarbijalikku
versiooni, siis me arendame vale asja – oma lunastamata liha. See
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on laias laastus põhjus, miks kaasaegne kogudus on sellises seisus.
Paljud meist tahavad ainult, et meid julgustataks ja üles tõstetaks,
aga väljakutseid ei soovi. Meil on väga paljust puudu.
Mu sõber on sõdur, ometi tundis ta ära kaasaegse koguduse
nõrkuse. Ta teadis, et kui üks eriüksuslaste rühma liige on nõrk,
teeb kompromisse või on jätnud maha oma posti, kannatavad kõik
tiimi liikmed tervikuna või surevad selle ühe inimese laiskuse või
ebakompetentsuse tõttu. See, mis on temasse juurdunud, peab
kinnistuma meie psüühikasse Kristuse ihu liikmetena.

Ole muutuseks
Kas sellel, mille üle me arutleme, on ka mõni positiivne külg?
Kindlasti, koos Jumalaga on see alati nii.
Ma mõistan, et eelmiste peatükkide tõdesid on võimalik näha
negatiivselt ja kaotada julgus ning illusioonid. Kui sa mõtled ainult
selle reaalsusele, kuidas teiste teod võivad ebasoodsalt mõjutada su
elu, võib see olla masendav. Ent põhjus, miks seda tõde valguse kätte
tuua, on selles, et näha meid ühiselt edusamme tegemas ning kogeda
Ta suuruse ja väe täit mõõtu, nagu me pole oma põlvkonna jooksul
näinud. Ei toimu mingit muutust, kui me ei usu ega tee midagi
teistsugust. Seega kokkuvõtlikult – sina võid olla muutuseks. Kui
asi ei alga sinust või minust, siis kust peab see algama? Jumal on
kutsunud meid muutuste toimepanijaiks.
Kas sa oled kunagi tähele pannud, mis juhtub, kui inimene, kellel
on õrn südametunnistus, aga kes on väliselt veidi taltsutamatu, võtab
äkki vastutuse teiste elude eest? Sageli toob see sellest inimesest
välja parima. Mõtle näiteks noorele emale. Kui ta oli üksik, oli ta
mõnikord metsik, arust ära ja isegi veidi rumal. Ta teod mõjutasid
ainult ta enda elu ja mitte kellegi teise oma. Aga siis ta armub,
abiellub ja saab lapse. Nüüd muutub see kunagi omajagu kontrolli
alt väljunud tüdruk korralikuks. Ta teab, et kui ta oleks ka edaspidi
rumal, mürgeldaks ja elaks ohtlikku elu, siis ei mõjutaks see mitte
ainult tema elu, vaid ka ta abikaasa ja lapse elu, keda ta armastab.
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See peaks juhtuma meie kõigiga, mis puutub kogudusse. Me
peame üksteist sügavalt armastama. Me peame mõistma, et on üsna
suur tõenäosus – me ei ole ainsad, keda mõjutab sõnakuulmatus
Jumala Sõnale. Me oleme osa ihust. Võib-olla on see põhjus, miks
annab Paulus Korintose kogudusele selle korralduse keset arutelu
armulauast:
Te ütlete: „Mul on luba teha kõike“ – aga kõigest ei ole kasu. Ärge
hoolitsege selle eest, mis on teile kasulik, vaid selle eest, mis on
teistele kasulik. (1Kr 10:23–24, NLT)

Ja taas ütleb Paulus Filipi kogudusele:
Pidagu igaüks teisi paremaks ja ülemaks kui iseennast [mõeldes
teistest kõrgemalt kui iseendast] ... Olgu teil samasugune suhtumine
ja eesmärk ja [alandlik] meel, mis oli Kristusel Jeesusel. (Fl 2:3, 5,
AMPC)

Selline hoiak oli Jeesusel, süda, mis motiveeris Teda tulema
ja andma oma elu meie eest. Ta oleks võinud ennast säästa. Ta
oleks võinud kutsuda leegioni ingleid ennast oma hukkajate käest
vabastama, aga Ta mõtles meie peale. Ta hoolis rohkem meie kui
enda heaolust.
Siin on hea uudis – kui meie käime üksikisikutena sõnakuulelikkuses
Jumala Sõnale, siis me saame lõpuks õnnistatud. Me võime minna
läbi ebamugavustest ja isegi rasketest aegadest, põhjustatud mõnede
ihuliikmete sõnakuulmatusest, aga lõppude-lõpuks me kogeme edu.
Eelija on näide sellisest teiste käitumisest põhjustatud kannatamisest. Ahabi ja Iisebeli pideva patu ning ka Iisraeli rahva ükskõiksuse tõttu patu suhtes, ei sadanud maa peal aastaid vihma. Eelija
ei söönud eriti ohtralt, nii nagu inimesed olid söönud kuningas
Taaveti ja kuningas Saalomoni valitsemise ajal. Seeasemel pidi ta
sööma leiba ja liha, mida talle aastaid tõid kaarnad – see ei olnud
eriti lahe. See oli üksluine toit, kust puudusid juurviljad, mesi, mahl
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ja paljud teised maiuspalad, mis olid saadaval külluse aegadel. See
raskus tabas teda teiste tegude tõttu. Aga Eelija oli osa ühest rahvast
ja ühest ihust. Ta sõnakuulelikkus tõi lõpuks muutuse ja ... vihma.
See õnnistas rahvast ja lõpuks oli ta ka ise õnnistatud.

Rahuleping
Kui me vaatame üht teist juhtumit enne Eelija aega, siis me näeme
taas, kuidas paljud kannatavad mõnede inimeste tegude pärast.
Iisrael oli kõrbes, laagris Akaatsiasalus. Me loeme:
Kui Iisrael elas Sittimis, siis hakkas rahvas (ingliskeelses tõlkes –
mõned mehed) tegema hooratööd Moabi tütardega, kes kutsusid
rahvast oma jumalate ohvriteenistustele; ja rahvas sõi ning hakkas
kummardama nende jumalaid. Nõnda hoidis Iisrael Baal-Peori
poole. Aga Jehoova viha süttis põlema Iisraeli vastu ... (4Ms 25:1–3)

Pane taas tähele sõna „mõned“. Jumal oli öelnud oma rahvale, et
ta ei kummardaks teisi jumalaid, ei annaks ennast võõramaa naistele
ega harrastaks seksuaalset kõlblusetust. Aga mõnede sõnakuulmatud
teod tõid kohtu kaela tervele kogudusele (rahvale) ja me näeme taas,
et see kohtumõistmine mõjutas paljusid, mitte mõnesid.
... ja Jehoova ütles Moosesele: „Võta kõik rahva peamehed ja poo
nad päikese käes Jehoovale, et Jehoova tuline viha pöörduks Iisraeli
pealt!“ (4Ms 25:4)

Taas me leiame, et (mõnede) peameeste teod pani Jehoova tulise
viha põlema kogu Iisraeli rahva vastu. Nad olid üks rahvas ja üks
ihu.
Umbes samal ajal, mil Mooses andis käsu peamehed hukata, võttis
üks Iisraeli mees nimega Simri Moosese ja kogu rahva ees oma telki
Kosbi nimelise Midjani naise.
See oli teadlik ja vastuvõetamatu sõnakuulmatus Isanda sõna
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vastu. Otsekohe haaras Piinehas, Eleasari poeg ja Aaroni pojapoeg,
piigi, jooksis Simri telki ning torkas selle mitte ainult Simrist, vaid
ka Kosbist läbi, hukates need mõlemad ühe torkega. Seejärel me
loeme: „Siis võeti nuhtlus ära Iisraeli laste pealt. Sellesse nuhtlusesse
surnuid oli kakskümmend neli tuhat“ (4Ms 25:8–9). Taas surid
paljud ja paljud kannatasid. Mõnede teod mõjutasid paljusid. Rahvas
oli Jumala silmis üks.
Seejärel kuulutab Jumal: „Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari
poeg, on pööranud ära mu vihaleegi Iisraeli laste pealt, olles nende
keskel vihastunud minu asemel, nõnda et minul ei olnud vaja oma
vihas teha lõppu Iisraeli lastele“ (4Ms 25:11). Piinehasi kirg oli
Jumala kirg ja selleks oli terve rahva heaolu. Piinehas oli see, kes tõi
muudatuse paremuse poole. Selleks ei läinud vaja kõiki, piisas vaid
ühest mehest.
Paulus oli see üks mees, kes oli kirglik Jumala kirega Korintose
koguduse pärast. Tema oli see, kes tõi muudatuse, seades julgelt
koguduse tõega vastamisi. Ta võttis Jumala Sõna – Vaimu mõõga
– ja pistis selle läbi tolle ühe mehe tegudest, kes elas seksuaalses
kõlblusetuses. Vanas Testamendis oli tegemist füüsilise odaga, Uue
Testamendi ajal ja tänapäeval tuleb see „oda“ välja siis, kui me
julgelt seisame tõe eest ja ütleme selle välja, isegi kui teised sulgevad
mõnes kogukonnas kellegi avalikule patule oma kõrvad ja silmad.
Viimane inimene, kelle peale Paulus mõtles, oli ta ise. Ta ei käitunud
teistmoodi kui mu eriüksuslasest sõber. Ta seadis teiste heaolu enda
mugavusest ja populaarsusest ettepoole. Ta riskis isegi sellega, et
Korintose kogudus ta täielikult hülgab. Ta oli innukas nende pärast,
isegi siis, kui osutus, et mida rohkem ta neid armastas, seda vähem
armastasid nad teda.
Piinehas ei hoolinud iseendast, ta teadis, et teda võidakse süüdistada
karm, julm, kalk, tagurlik, äärmuslik või vanamoodne olemises. Ta
oli vaid üks mees, aga keegi teine ei liikunud paigast. Mida inimesed
mõtlevad, ütlevad või teevad? See ei olnud üldse oluline. Psalmist
ütleb: „Piinehasil oli julgust sekkuda“ (Ps 106:30, NLT). Ta oli
innukas Jumala järele ja selle järele, millest Jumal hoolis, milleks oli
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Ta rahvas. Ta armastas kogukonda. Ta oli muutuste käivitaja.
Vaata nüüd, mida ütleb tema kohta Jumal:
Seepärast ütle: vaata, ma teen temaga oma rahulepingu! See olgu
temale ja ta järeltulevale soole igaveseks preestriameti lepinguks,
sellepärast et ta vihastus oma Jumala asemel ja toimetas lepitust
Iisraeli laste eest! (4Ms 25:12–13)

See väide on köitnud mu tähelepanu kõigi nende aastate jooksul,
mil ma olen Piiblit uurinud. Sellest ei kirjutanud mitte ainult Mooses,
aga palju hiljem rõhutas ka psalmist ta tasu:
Siis Piinehas astus esile ja pidas kohut, ja nuhtlusele pandi piir! Ja
see arvati temale õiguseks põlvest põlve, igavesti! (Ps 106:30–31)

Ma mäletan seda aukartust, mida ma tundsin, kui ma esimest
korda nägin seda tohutut tasu, mida see noor mees sai, kes riskis
seista selle eest, mis oli Jumalale meelepärast. Mitte üksnes ajutine
tasu, vaid igavene tasu, mis oli lepinguga pitseeritud. Pea meeles,
et Jumal ei astu iial oma lepingutest üle. See tasu on nii suur, et
see ei mõjutanud mitte üksnes teda, vaid kõiki ta lapsi ja lapselapsi
läbi kõigi sugupõlvede pärast neid – kaasa arvatud meie oma. Kõik
järeltulevad sugupõlved saavad tasu ta valmisoleku eest seista selle
eest, mis oli õige Jumala silmis.
Kui ma nägin seda Piinehasi näidet, otsustasin ma, et räägin alati
tõtt, isegi kui tagajärjeks on armastusest ilmajäämine, nii nagu seda
koges Paulus. Ma nägin seda suurt tasu mitte ainult minu jaoks, vaid
ka Lisa ja meie poegade ja nende laste jaoks läbi kõikide tulevaste
põlvkondade. See on rahuleping, mida ei murta iialgi, õnnistus, mis
kestab põlvest põlve.
Seepärast on olnud vastupandamatult võimas näha, kui kirglikult
meie pojad teenivad Jumalat. Kui nad üles kasvasid, olin ma igal aastal
vähemalt pooltel päevadel kodust ära, kuulutades evangeeliumi.
Ometi näib, et see rahuleping, mida Jumal lubab neile, kes on
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muutuste ajendajad, oli meie laste jaoks kindlalt paigas. Ma ootan
sama õnnistust ka meie lastelastele.
Kas on olemas mingi õnnistus, mis peitub nendele tõdedele
kuuletumises, mida me seni oleme käsitlenud? Jah, see on rahuleping,
mis ei ole tõotatud mitte ainult sulle, vaid ka su järeltulijatele, nii
kaua kui sa annad hääle muutustele, nii kaua kui sa oled innukas
Jumala teede pärast, isegi siis, kui teised seda ei ole.
Kas me mõistame ühiselt, kuivõrd palju parem on tõsta häält,
kasutades Vaimu mõõka armastuses, selle asemel et olla vait ja
vaadata pealt, kuidas patt võidutseb ja levib meie usklike kogukonna
keskel?
Minu jaoks on vastus ilmne, aga ma lasen sinul enda eest ise
otsustada.

ASU TEGEVUSSE
Siin on see hea uudis, mida sa oled oodanud – kindla seisukoha
võtmine tõe eest, mida on tehtud armastuses Jumala ja Ta rahva
vastu, asetab sind samasse seltskonda inimestega, kes said Jumalalt
igavesi lepingutõotusi õnnistuste kohta, mis ei määranud tulevikku
mitte ainult nende elu jaoks, vaid ka nende järeltulijate jaoks.
Kas sa oskad mõelda millestki veel vägevamast, mida sa võiksid
tulevaste põlvede jaoks teha? Ükski ilmalik, füüsiline pärand ei
sisalda seda tõotust. Raha võidakse ära raisata ühe-kahe põlvkonnaga.
Ükspuha kui suurt tarkuse või teadmiste hulka pole võimalik edasi
anda nii paljudele sugupõlvedele. Ainult pärandil, mis rajaneb
tõotusel Jumala ustavusest, võib olla selline pikaaegne mõju.
Millise pärandi tahad sa jätta tulevastele põlvedele? Kuidas tahad
sa, et sind maa peal mäletatakse ja kuidas tahad sa olla tuntud taevas?
Suurim võti, mis aitab neil soovidel täide minna, on see, kui kindlalt
sa seisad armastuse ja tõe eest oma lühikeste aastate jooksul maa
peal.
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Hiljuti kogesin ma raskusi teksti saatmisel oma iPhone’ilt. Ma
katsetasin probleemi lahendamiseks kõike, alates programmide
sulgemisest, telefoni kinnipanemisest ja taaskäivitamisest kuni
„jõuga“ sulgemiseni välja – tegevuseni, mille poole sa pöördud,
kui miski muu ei näi toimivat. Seejärel jätkasin ma keerulisemate
sammudega, aga sellest tüütust probleemist ei paistnud pääsu olevat.
See kogemus kinnitas, kui palju me sõltume oma igapäevaelus
nutitelefonidest ja kui tähtsad need on. Juhtumisi oli meie noorim
poeg Indias ühel konverentsil kõnelemas ja jagamas raamatuid
pastoritele ja juhtidele. Ta sattus mõnedesse raskustesse ja saatis
mulle tekstisõnumi, aga ma ei saanud ta sõnumile tundide viisi
vastata vea tõttu mu telefonis. Kulus rohkem kui viisteist minutit,
et tippida üks või kaks lauset, siis pani mu telefon programmi äkki
kinni, kaotades kõik tipitu ja ma pidin kogu protsessi uuesti alustama.
Mul võttis neli tundi, et saata talle lühike tekstisõnum. Ma tahtsin
öelda rohkem, aga ei saanud. Mõistagi olin ma väga nördinud.
Lõpuks viisin ma oma telefoni asjatundjate, tehnikute, kätte, kes
teadsid palju rohkem sellest, kuidas see töötab. Ma olin püüdnud
seda probleemi päevade viisi lahendada, aga nemad jõudsid vähem
kui viieteistkümne minutiga probleemi allika juurde. Mõne tunni
pärast saatsin ma jälle ilma igasuguste probleemideta tekstisõnumeid.
Selgus, et ma olin kogemata teinud midagi, mis oli kinni jooksutanud
telefoni operatsioonisüsteemi.
Mis oleks juhtunud siis, kui ma ei oleks püüdnud leida lahendust?
Mis siis, kui ma ei oleks võtnud aega, et konsulteerida asjatundjatega?
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Ma oleksin endiselt kasutanud telefoni, aga tublisti allpool selle
ettenähtud toimimistasandit ja raisanud palju aega. See oleks
takistanud suhtlemist mu perekonna, meeskonna ja sõpradega.
Arendame seda mõtet edasi. Oletagem, et ma ei ole kunagi
tekstisõnumite saatmisega kokku puutunud. Kolmkümmend
aastat tagasi ei teadnud ma isegi seda, millega tegemist,
rääkimata nutitelefonidest. Vaid sada aastat tagasi ei olnud isegi
kontinentidevahelisi kõnesid, need olid olematud. Tollal oleksin ma
rõõmuga töötanud neli tundi, et saata sõnumit oma pojale Indias.
Igasugune sidepidamine oleks olnud parem kui selle puudumine.
Teadmata, mis mulle on kättesaadav, ei oleks ma olnud nii usun,
et leida lahendust ja suruda end nendest raskustest läbi, mis mul tee
peal ees seisid. Aga oma iPhone’iga olin ma kogenud seda, mida see
võimaldab, seepärast oli see teadmine põhjuseks, miks mu pettumus
oli nii suur.
Oma potentsiaali tundmata puudub igatsus ja tahtmine saavutada
midagi. Enamik meist ei tunne ühtses sõjaväeüksuses peituvat väge,
nii nagu seda teeb mu eriväelasest sõber. Kas te suudate ette kujutada,
et ta rühmas esineks mingi nõrkus, mis põhjustaks läbikukkumise?
Ta ei ole mitte ainult ärritunud ... vaid üsna tõenäoliselt surnud.
Mõeldes tagasi Vana Testamendi loole, siis kas te suudate ette
kujutada seda, kui vihane oli Iisrael Aakani peale? Nad olid kogenud
Jeeriko lahingus suurt edu, aga pärast Aid käisid kolmekümne kuue
lähedase sõbra matusel ja lohutasid surnud sõdurite perekondi.
Kas te suudate ette kujutada Pauluse nördimust, nähes oma kalleid
korintlasi kannatamas vaimse krüptoniidi hirmsate tagajärgede käes
– nõrkus, haigus, mis ei taandu ja enneaegne surm? Ta tundis hästi
nende potentsiaali, aga nemad olid selles suhtes pimedad. Nende
isiklikud eelistused kaalusid üles kogukonna suurema heaolu.
Kuidas on lood sinuga? Ja kuidas on kristliku kogukonnaga,
mille osa sa oled? Ma kujutan ette, et põhjus, miks sa loed seda
väljakutset esitavat sõnumit on selles, et sa tead sügaval enda sees,
et kristlaseks olemine on midagi enamat. Jumal on pannud selle
igatsuse su südamesse. Sa oled rohkem huvitatud sellest, et elada
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oma elu täielikult Tema ligiolus ja olla tunnistajaks jõulisele vaimsele
muundumisele oma kogukonnas, kui vältida seda tõe tekitatud ajutist
ebamugavust.

Su valgus on tulnud
On kaks peamist tulu, mis tõuseb selles raamatus õpitust – üks
tõstab märkimisväärselt sinu kogukonna efektiivsust ja teine rikastab
sind isiklikult suurema viljakuse, rahulolu ja Jumala lähedusega.
(Siiani on meie fookus olnud kogukonnal, aga lõpuks me nihutame
oma fookuse tagasi üksikisikutele.)
Milline peaks olema meie kogukonnanägemus? Nii nagu minu
iPhone’i näite puhul, õhutab vastus sellele küsimusele igatsust ja
motivatsiooni jätkata selle väljauurimist ja sellele lahenduse leidmist,
mis takistab meil täit potentsiaali saavutamast.
Jesaja prohveteerib:
Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Jehoova auhiilgus koidab su
kohal! Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid,
aga sinu kohal koidab Jehoova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust!
(Js 60:1–2)

Esimene asi, millele ma tahan osutada, on see, et Jesaja ei viita siin
taevale. Samuti ei räägi ta Kristuse tuhandeaastasest valitsusest –
ajast, mil Jeesus valitseb siin maa peal, nii nagu seda on kirjeldatud
Ilmutusraamatus. Prohvet ei vihja ka uuele taevale ja maale, mida
Peetrus ja teised autorid ette ennustavad. Ei, ta kirjeldab ajaperioodi,
mil pimedus katab maad. Seetõttu võib see prohveteering rääkida
meie ajast ja ma usun, et see teebki seda.
Prohveti järgi katab pilkane pimedus rahvaid, mitte ainult üksikuid
geograafilisi punkte, vaid kogu maad. Me elame ajal, mil pimedus
muutub suuremaks. Me liigume üha enam eemale oma Looja
südamest. Ma ei räägi ainult ateistidest, agnostikutest ja erinevatest
kultustest, vaid ka paljudest neist, kes nimetavad ennast kristlasteks.
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See on aeg, mille kohta Paulus ütleb: „Sest tuleb aeg, et nad tervet
õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste
himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad ...“ (2Ti
4:3). Seejärel ta kurdab, et nad „käänavad kõrvad ära tõest“ (salm 4).
Jesaja kuulutab, et sel ajaperioodil säravad tõelised usklikud,
paistavad teiste seast välja. Mõtle sellest nii – kui sa astud pimedasse
tuppa ja vajutad lülitile, hajub pimedus otsekohe. Pimedus ei suuda
võita valgust. Kas sa oled kunagi kuulnud lambipimedusest? Ei,
üksnes lambivalgusest, sest hoolimata sellest, kui suur on pimedus,
võidab valgus selle alati ja hajutab pimeduse.
Jeesus ütleb, et meie oleme maailma valgus. Me peame särama, me
peame olema tugevamad pimedusest, aga kuidas näeb see tegelikult
välja? Jesaja järgi me peaksime särama sellisel viisil, et uskmatud
näevad Ta au.
Heebrea keeles on sõna „au“ kabod, mis tähendab hiilgust, suurust,
rikkust, väge, küllust, aulisust, suursugusust ja raskust. Mõtle hetkeks
sellele, mis just öeldud. Kui Piibel räägib Jumala aust, siis mõtleb ta
Jumala hiilgust, Jumala suurust, Jumala rikkust, Jumala väge, Jumala
küllust, Jumala aulisust ja Jumala suursugusust. Viimane, otsustav
sõna „raskus“ või „kaalukus“ annab mõista, et need omadused ei ole
puudulikud, vaid vastupidi – need on täies jõus. Lihtsalt öeldes, see
on Tema suuruse kaalukus.
Paulus kirjutab, et Jumal on pannud selle teadmise „meie
südameisse, et me võiksime tunda Jumala auhiilgust“ (2Kr 4:6,
NLT). Ta jätkab:
See valgus paistab nüüd meie südames, aga me ise oleme nagu
õrnad savinõud, mis sisaldavad seda suurt aaret. Sellest selgub, et
meie suur vägi on Jumalast, mitte meist endist. (2Kr 4:7, NLT)

Pane tähele sõnu „meie suur vägi“. Jumala hiilgus, suurus, jõukus,
küllus, aulisus ja suursugusus paistavad meie südames täie jõuga.
Seepärast ta ütleb, et „meie suur vägi on Jumalast, mitte meist endist“.
Me räägime siin väest, mis tungib läbi igasugusest pimedusest, mis
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püüab seista meie missioonil tee peal ees.
Kui eriüksuslaste rühm läheb välja missioonile, siis ei kavatse nad
tulla tagasi lööduna ja tavaliselt nad ei tulegi. Meil on palju kindlam
tõotus kui eriväelastel. Ja selle taga seisab palju suurem vägi, et
muuta see edukaks.
Aitamaks ülejäänud raamatus hoida seda tähendust järjekindla
ja selgena, räägin ma sageli Tema auhiilgusest kui Tema suurusest
(aga pea meeles need teised defineerivad sõnad, mida ma ülevalpool
loetlesin).
Jesaja ütleb, et Jumala suuruse reaalsus tõuseb meie kohale, mitte
ei lasku meie peale. Kust ta tõuseb? Meie südametest. Pea meeles, et
„meil on see aare saviriistades“ (salm 7).
Seepärast ma küsin: „Miks ei ole Ta hunnitu suurus meie kaudu
ilmsiks saanud meie ühiskonnale? Miks on nii paljud nõrgad, haiged
ja isegi surnud enneaegselt? Kas see on sellepärast nii, et me sallime
vaimset krüptoniiti?“

Kogukonna potentsiaal
Milline võiks olla kogukonna positiivne potentsiaal tänapäeval?
Mõtle koguduse algusaegadele. Nelipühipäeval peitsid 120 jüngrit
ennast ühes toas. Meile on öeldud, et nad olid „ühel nõul“. Mis soosis
seda üksmeelt? Kui Jeesus surnuist üles tõusis, käskis Ta vähemalt
viiesajal usklikul minna ülemisse tuppa ja oodata Isa tõotust (vt
1Kr 15:6 ja Lk 24:33–53). Miks olid seal vaid kümme päeva hiljem
ainult 120? Miks ei oodanud nad kõik ja mis juhtus ülejäänud 380ga? Edaspidi neid enam ei mainita, ainult seda, et mõned neist olid
veel elus aastal 56, mil Paulus kirjutas kirja korintlastele. Mida me
teame kindlasti oli see, et nad ei oodanud Isa tõotust Jeruusalemmas,
mida Jeesus oli käskinud teha (vt Ap 1:1–15).
Kas võis olla nii, et need 380 pidasid Ta juhtnööre mittekohustuslikeks, lihtsalt headeks soovitusteks? Või ehk arvasid nad,
et seda soovi on liiga raske täita? Võib-olla uskusid nad, et nad
võivad Teda teenida nii, nagu nemad seda sobivaks peavad. Ma olen
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kindel, et mõned olid isegi väljas kuulutamas ülestõusmisest.
Ent Jumala Vaim, kellele on viidatud ka kui au Vaimule (vt 1Pt
4:14), ei täitnud neid. Need olid need 120, kes olid üks, kes said
ristitud Jumala suuruse Vaimuga. Mis tegi nad üheks? Mitte see, et
nad pidasid kinni oma arvamustest, sest see võib kirjeldada neid 380.
Ma usun, et see oli nende kindlameelne sõnakuulelikkus Jumala
Sõnale, mis ei olnud nende jaoks valikuline.
Jumala au (mis sisaldab ka Ta väge) täitis nad ja selsamal päeval
sündis rohkem kui kolm tuhat inimest uuesti. Nad ei jaganud välja
lendlehti, ei reklaaminud juudi ajakirjades, ei rakendanud massilisi
sotsiaalmeedia strateegiaid ega küllastanud raadiolaineid reklaamiga.
Tegelikult ei korraldatud ühtegi koosolekut. Ometi sai Jumala suurus
avalikuks tervele linnale.
Veidi aega hiljem said järgmised viis tuhat meest, naisi ja lapsi
arvestamata, päästetud – pärast seda, kui sünnist saati vigane mees
hüppas püsti ja jooksis templisse. Hämmastav oli selle juures see,
et kui see rahvahulk pöördus, ei olnud Peetrusel ja Johannesel isegi
aega esitada kutset päästmisele – nad võeti enne kinni, kui nad seda
teha jõudsid.
Terve Jeruusalemma linn möllas selletõttu, mis sündis. Nad
kõik kuulsid kange tuule kohinat. Linna elanikud kuulsid, kuidas
jüngrid kuulutasid imeliselt Jumala suuri asju võõrastes keeltes ja
murretes, mida nad kunagi õppinud ei olnud. Kõik nägid, kuidas
tähelepanuväärsed imed sündisid Jeesuse nimel.
Mõned päevad hiljem palvetasid nad kõik koos kogukonnana ja
terve hoone, kuhu nad olid kogunenud, värises. Piibel ei liialda. Kui
see ütleb, et hoone värises, siis võid olla kindel, et see tõepoolest
värises. Nendest usklikest voolas välja suur vägi, küllus ja
tervenemine.
On öeldud: „Ei olnud ka ühtegi vaest nende seas“ (Ap 4:34). Me
näeme Peetrust kõndimas tänavatel, mitte ühel tänaval, vaid tänavatel
ja kõik haiged ja tõbised, kes olid asetatud nendele tänavatele, pidid
sattuma kasvõi üksnes tema varju lähedusse ning pühakiri teatab: „...
need kõik said terveks“ (Ap 5:16). See on Jumala suurus! See oleks
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nagu usklik kõndimas haigla koridore mööda ja tervendamas kõik
haiged.
Pühakiri räägib meile ka, et üks mees ja ta abikaasa käitusid
aukartusetult, valetades pastorile ühel nende koosolekul ja langesid
surnuna maha. Sõnum nendest surmadest levis üle terve linna ja
põhjustas seda, et „suur hirm“ tuli kõigi peale, kes kuulsid, aga
rahvas pidas jüngritest väga lugu (vt Ap 5:1–13). See loomulik hirm
ei ajanud inimesi ära, pigem tulid nad suurte hulkadena: „Seda enam
aga lisandus neid, kes uskusid Isandasse, nii mehi kui naisi suurel
hulgal!“ (Ap 5:14)
See ei piirdunud Jeruusalemmaga. Jeesuse järgijad tunnistasid
julgelt ja terved linnad said päästetud ja terveks. Filippus, mees,
kes koristas leskede restoranis laudu, läks Samaaria linna. Meile
öeldakse: „Sest paljude seest, kellel olid rüvedad vaimud, läksid
need välja suure häälega kisendades, ja palju halvatuid ja jalutuid sai
terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas“ (Ap 8:7–8). Üks tuntud nõid
„pani väga imeks, nähes sündivat imetähti ja suuri vägevaid tegusid“
(s 13). Terve linn kas teadis Jeesusest või tuli Tema juurde, et saada
päästetud.
Me loeme ühest teisest juhtumist, kus Peetrus tervendas momentselt
ühe halvatud mehe, kes oli kaheksa aastat voodis olnud. Pühakiri
teatab, et „... teda nägid kõik, kes elasid Lüddas ja Saaronis; ja need
pöördusid Isanda poole“ (Ap 9:35). Mitte ainult üks linn, vaid kaks
linna ja meile on üksikasjalikult öeldud, et terve elanikkond sai
päästetud.
Joppes äratati surnuist Tabiita nimeline naine ja uudis sellest levis
läbi terve linna – taas üks paik, mis sai mõjutatud tervenisti.
Lõpuks võetakse Peetrus kinni, aga ingel tuleb sellesse maksimaalse
turvalisusega vanglasse ja vabastab ta keset ööd.
Üks valitseja lüüakse surnuks ja ussid söövad ta ära, sest ta ei anna
au Jumalale. Jumala suurus paljastab pimeduse tervel maal. Valguse
eest ei pääse miski pakku.
Imed, suur vägi ja päästetud inimesed hakkavad levima paganate
kogukondadesse ja linnadesse. Tegelikult öeldakse meile ühel hetkel,
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et „... kõik, kes Aasias elasid, niihästi juudid kui kreeklased, said
kuulda Isanda Jeesuse sõna“ (Ap 19:10). Need ei ole mitte ainult
mõned väikelinnad või isegi mõned suurlinnad, vaid terve piirkond.
Ja kõik kuulsid. Neil ei olnud mingit sotsiaalmeediat, nagu Facebook,
Instagram või Twitter. Ei olnud veebilehekülgi, satelliidiühendusi,
televisiooni või raadiot. Ei olnud autosid ega isegi jalgrattaid, et
inimesed saaksid kiiresti koguneda. Ent kõik terves selles regioonis
kuulsid Isanda sõna. See juhtub siis, kui kogudus saab üheks – kui
Jumala Sõna tõuseb meie kristlikes kogukondades au sisse.
See on see jumalik suurus, mis avaldus algkoguduse keskel. Ent
järgmises peatükis me näeme, et Jumala plaan meie põlvkonna
jaoks on isegi suurem. See, mida nad kogesid algkoguduses, ei ole
kaugeltki võrreldav selle jumaliku suuruse ja väega, mis saadab meie
Isanda ja Kuninga Jeesuse Kristuse tagasitulekut.

ASU TEGEVUSSE
Kui me näeme neid hämmastavaid Uue Testamendi imesid, siis
võib olla kerge mõelda: „Noh, see oli vägev nende jaoks, aga keegi
minusugune ei suudaks kunagi selliseid asju teha.“ Sellepärast on
selle peatüki sõnum nii tähtis – imed ja tunnustähed ei sündinud
sellepärast, et inimesed olid nii erilised. Need sündisid sellepärast, et
need tavalised inimesed lihtsalt uskusid ja kuuletusid, mille tagajärjel
tõstis Jumala suurus nendes pead.
Kui Jumala suurus võis esile tulla nendes – lärmakates, harimatutes,
noortes, kogenematutes, põikpäistes inimestes, kes tegid tavalist
füüsilist tööd –, siis me võime teada, et ei ole mingit ilmalikku
standardit, mis teeb meid kõlblikuks kandma taevast suurust. See on
üksnes sõltuv sellest, kui ustavalt me järgime Jumala Sõna ja usume.
Kas sa usud, et neid imesid on võimalik näha taas ja isegi rohkem?
Kui su kogudus hakkaks nägema nende asjade sündimist, kas sa
siis hüppaksid mõlema jalaga sisse? Kas sa tahad võtta vastu kõike
seda, mida Jumal tahab sulle anda? Ütle need vastused välja palvena
Jumalale. Seejärel paranda meelt kõikidest võimalikest viisidest,
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millistel sa oled pidanud ennast kõlbmatuks või sobimatuks selle elu
jaoks. Anna oma mured Jumalale ja paku ennast Talle kõige selle
jaoks, mis Tal sinu jaoks on.

7
ÜKS OLEMISE
VÄGI

Enne ristilöömist oli Jeesusel võimalus paluda viimast korda mitte
ainult oma meeskonna, vaid meie kõigi eest. Ta juhatab oma palve
sisse sõnadega: „Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka
nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse ...“ (Jh 17:20).
Pole kahtlustki, et Ta kaasas sellesse palvesse ka sinu ja minu. Me
õppisime Jeesust tundma nende sõnumite kaudu, kas siis otse neid
lugedes või kaudselt, kui keegi rääkis meile, mida need jüngrid
kirjutasid.
Jeesus on inimese poeg, seepärast on Tal meelevald paluda, et Isa
tahe sünniks maa peal nii nagu taevas. Kuula, mida Ta palub:
... et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, Isa, minus ja mina
sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled
läkitanud. Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina andnud neile, et
nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks ... (Jh 17:21–22)

Ta palve on see, et meie oleksime üks, et maailm usuks, et Jeesus
Kristus on kogu inimkonna Päästja. Mis kannab selle sõnumi meie
maailmani? Vastuseks ei ole midagi muud kui Ta auhiilgus. See
on olulise tähtsusega meie missiooni jaoks. Ta on varunud oma
auhiilguse (Ta ilmutatud suuruse) nende jaoks, kes on üks. Aga siin
on võti – olles üks Temas, nagu Tema on üks Isaga.
Kuidas oli Ta üks Isaga? Ta lausus korduvalt selliseid asju, nagu:
„Ma teostan selle tahet, kes läkitas minu, mitte mu enda tahet“ (Jh

74

KRÜPTONIIDI TAPMINE

5:30, NLT). Ja taas: „ Sest ma olen taevast alla tulnud mitte oma
tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud“ (Jh
6:38). Ja: „Ma olen siin, et teha asju Sinu viisil, oo Jumal, viisil,
nagu seda on Sinu raamatus kirjeldatud“ (Hb 10:7, MSG). Ta oli üks
Isaga, kuna Ta uuris välja, mida Ta Isa soovib ja tegi seda, isegi siis,
kui see ei olnud populaarne või mugav.
Seesama kehtib ka esimeste jüngrite puhul. Nad olid kõik ühel
meelel päeval, mil Jumal ilmutas oma suurust nende läbi tolleaegsele
maailmale. Need olid need 120 järgijat, mitte need kümned tuhanded,
kes olid kuulanud Jeesust Tema kolmeaastase teenistuse jooksul.
Need ei olnud need 380, kes nägid Teda Ta ülestõusnud ihus, ent ei
pidanud Ta sõnu enda jaoks kohustuslikeks. Need olid need, kes olid
usus üheks saanud.
Paulus palub, isegi anub meid kõiki: „Tehke kõik, mis võimalik,
et hoida endid Vaimus ühtsena“ (Ef 4:3, NLT). Seejärel räägib ta
andidest, mis Jeesus on isiklikult andnud kogudusele – apostlitest,
prohvetitest, evangelistidest, pastoritest ja õpetajatest. Nende
vastutuseks on ehitada üles kogudust kindla eesmärgiga:
... seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele
ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda ... (Ef
4:13).

Meie missioon või eesmärk ei erine algkoguduse omast – olla üks ja
seejärel muutuda Jumala suuruse (auhiilguse) ilmutajaks. Teist teed
ei ole. Meie põlvkond peab saama üheks – ühise usu ja tunnetusega.
Ainus tee, mis viib tõelise üheks olemise juurde, ei erine Jeesuse või
jüngrite omast – selleks on sõnakuulelikkus Jumala Sõnale.
Mõtle sellele – kui Iisrael oli üks, siis võitsid nad probleemideta
Jeeriko. Kui Iisrael oli üks Saalomoni valitsuse ajal, olid nad rahvana
võitmatud ja inimesed elasid edukat ja rahuldustpakkuvat elu viisil,
mida vähesed põlvkonnad on kogenud. On ka teisi näiteid, aga on
selge, mida ma öelda tahan.
Teisest küljest vaadakem selle vastandit. Kui Paulus rääkis vaimsest
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krüptoniidist Korintoses, siis alustas ta oma sõnumit sõnadega: „Sest
esmalt ma kuulen, et kui te kokku tulete Jumala koguduses, teil on
lõhesid eneste keskel ...“ (1Kr 11:18). On ilmne, et nad ei olnud üks.
Tekib küsimus – mis takistas neil üks olemast? See oli nende flirt
krüptoniidiga – nende sõnakuulmatus Jumala Sõnale. See ei erinenud
sellest, kuidas Aakani sõnakuulmatus Jumala Sõna suhtes põhjustas
selle, et Iisrael ei olnud enam üks ja võitmatu, kui nad ründasid Aid.
Paulus pöörab selle seejärel ringi ja esitab väite, mis kõlab ebaloomulikult:
... ja mingil määral ma usun seda. Aga loomulikult peab teie seas
olema lahkmeelt, et teid, kellel on Jumala heakskiit, tuntaks ära.
(1Kr 11:18–19, NLT)

Miks on see vajalik, et neid, kellel on Jumala heakskiit, tuntaks
ära? Vastus on tähtis, kui me tahame rajada teed ühtsusele usus
ja tunnetuses. See on sama oluline, kui oli see, et terve Iisraeli
kogukonna ja nende missiooni jaoks saaks ilmsiks enamiku
sõnakuulelikkus ja Aakani sõnakuulmatus. Täpselt nii, nagu oli 120
kõikumatu, sõnakuuleliku jüngri jaoks olla eraldatud 380-st, kes
tegid asju omal viisil, samal moel oli see tähtis Korintose koguduse
jaoks. Sõnakuulelike enamus ja mõned sõnakuulmatud pidid silma
paistma. Kui ei, siis oleks olnud tee ühtsusele blokeeritud ja see oleks
hoidnud tagasi Jumala au (suuruse) ilmsikstulemise Korintoses.
Samuti oli tähtis tuua abi neile süütuile osalejaile, kes ei olnud
aukartusetud pühal õhtusöömaajal, kuid kes kannatasid isiklikult
(need nõrgad, haiged ja enneaegselt surijad), kuna mõned inimesed
olid lugupidamatud.
Paulus oli vägagi teadlik ühtsuse prioriteediks tegemise tähtsusest.
Ta teadis, mis oli juhtunud Jeruusalemmas, Samaarias, Antiookias
ja teistes linnades, mis olid täielikult ja läbinisti mõjutatud Jumala
suurusest. See oli põhjus, miks ta ei soovinud näha üksmeelt mitte
ainult Korintose koguduses, vaid nõudis seda tungivalt ka usklikelt
Efesoses, Filipis ja Kolossas – samuti meilt kõigilt tänapäeval, et me
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oleksime üks. Me teame Jeesuse näitest, et selle ühtsuse juurde ei vii
ükski muu tee kui sõnakuulelikkus Jumala Sõnale.

Suurem
Aga kuidas on lood täna? Kas usu ühtsus on endiselt eesmärk?
Lubage ma alustan sellega, et räägin ühest kogemusest palves, mida
ma kunagi ei unusta. Ma kuulsin väga selgelt: „Poeg, Apostlite
tegude raamat tundub lapsemänguna võrreldes sellega, mida ma
hakkan tegema koguduses ja selle läbi enne mu Poja tagasitulemist.“
Ma olin šokeeritud. Tegelikult ei uskunud ma seda, mida olin
kuulnud. Ma vastasin, öeldes: „Isa, ma vajan kolme erinevat viidet
Piiblist, et seda uskuda.“ Huvitaval kombel ei tajunud ma seda
paludes mingit meelepaha. Me peame kõik asjad läbi katsuma (vt
1Ts 5:21) ja meile on öeldud: „Kahe ja kolme tunnistaja ütlusega
tehakse iga asi kindlaks“ (2Kr 13:1).
Üks viiteid, mille juurde Ta mu juhtis, oli see:
Sest nõnda ütleb vägede Jehoova: veel pisut aega, ja ma panen
värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa! Ja ma panen värisema
kõik paganad, nõnda et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan
selle koja toredusega, ütleb vägede Jehoova! Selle koja tulevane
toredus peab olema suurem kui oli esimesel, ütleb vägede Jehoova
... (Hg 2:6–7, 9).

Veidi ajalugu. Iisrael oli palju aastaid olnud vangipõlves, alguses
babüloonlaste käes ja seejärel pärslaste käes. Jumal oli pannud Pärsia
kuninga Koorese südamesse vabastada need juudid, kes soovisid
tagasi pöörduda oma kodumaale ja taas üles ehitada templi, mille
Nebukadnetsar ja ta Babüloonia armee oli hävitanud. Paljud pöördusid
tagasi oma kodumaale ja alustasid entusiastlikult taastamist, aga
siis kaotasid ajapikku huvi, tingituna isiklikest huvidest ja kohalike
pidevast vastuseisust. Läks vaja Haggaid, Sakarjat ja teisi juhte, et
taas sütitada soov ühiselt üles ehitada Jumala koda.
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Ent võtmeküsimus on see – kas prohvet viitas templile, mille nad
pidid lõpetama või mõnele muule templile? Hiljem ütles Jeesus:
„Lammutage see tempel, ja ma püstitan selle kolme päevaga!“ (Jh
2:19) Kuigi Ta seisis keset füüsilist templit, ei viidanud Ta sellele,
vaid pigem oma ihu templile. Kas siin on sellest jutt?
Piibli kommentaarid ja ajaloolased annavad teada, et see füüsiline
tempel, mis ehitati üles pärast Iisraeli seitsmekümneaastast
vangistust, ei ületanud Saalomoni templi suursugusust ei välimuselt
ega ka Jumala ilmutatud ligiolult. Mis puutub väljanägemisse, siis
isegi sadu aastaid pärast seda, kui Heroodes kaunistas selle hoone,
ei ustud ikka, et see oleks olnud aulisem kui Saalomoni originaal.
Mis puutub ligiolusse – kui Saalomon pühendas füüsilise templi, oli
Jumala auhiilgus nii suur, et paks pilv täitis hoone ja preestrid ei
saanud teenistust jätkata. Ajalugu ei näita midagi nii dramaatilist,
mis oleks juhtunud taastatud templis.
Variserid said Jeesuse ütlusest valesti aru, kui Ta rääkis templi
hävitamisest ja selle kolme päevaga ülesehitamisest, sest nad
arvasid, et tegemist on füüsilise templiga. Samamoodi – kui me
piirdume Haggai väite puhul füüsilise templiga, siis saame ka meie
selle tähendusest valesti aru.
Millisele templile ta viitab ja millisel ajaperioodil? Paulus ütleb:
„Kas te ei saa aru, et te kõik koos olete Jumala tempel ja Jumala Vaim
elab teie sees?“ (1Kr 3:16, NLT) Seesama Vaim, mis täitis Saalomoni
templi, elab täielikult meis – kollektiivselt. Ma usun, et see on
tempel, millest Haggai räägib ja kogudus on viimane tempel. Selle
au (Jumala ligiolu ja väe suurus) on suurem kui eelmisel füüsilisel
templil. Paulus kirjutab: „Kui see käsk, mis kadus, tuli auga, siis
sellel uuel teel ... on palju suurem au“ (2Kr 3:11, NCV).
Mõtle Vanas Testamendis ilmutatud auhiilgusest (suurusest
ja väest) – Moosese pale hiilgab sellisel määral Jumala suurest
hiilgusest, et ta näole peab panema katte, et seda tuhmistada. Kui
kogudusetelk on ehitatud, avaldub Jumala ligiolu nii võimsalt, et
keegi ei saa lähedale tulla. Kui Saalomon ehitab ja pühitseb templi,
on Jumala ilmutatud ligiolu taas nii võimas, et preestrid ei saa edasi
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teenida. Tema auline ligiolu oli midagi hämmastavat – tõepoolest
aukartust äratav, ent vastavalt Paulusele „... ei olnud see esimene au
üldse auline, võrreldes uue tee vastupandamatult võimsa auga“ (2Kr
3:10, NLT).
Aga kuidas on lood ajaperioodiga? Kas Haggai käsitleb
kogudust algusest lõpuni? Teisisõnu, kas ta mõtleb aega Jeesuse
taevasseminemisest kuni Ta teise tulemiseni?
Vaata taas Jumala sõnu, mis Haggai on kirja pannud:
Sest nõnda ütleb vägede Jehoova: veel pisut aega, ja ma panen
värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa! Ja ma panen värisema
kõik paganad, nõnda et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan
selle koja toredusega, ütleb vägede Jehoova! (Hg 2:6–7)

Auhiilgus (eesti tõlkes – toredus), millele ta viitab, avaldub samal
ajal, mil toimub värisemine. Heebrea kirja autor kinnitab seda: „...
kelle hääl tookord pani kõikuma maa, aga kes nüüd on tõotanud ja
öelnud: „Veel kord ma panen värisema mitte ainult maa, vaid ka
taeva!“ Ent „veel kord“ näitab, et see, mis kõigub, peab muutuma,
sest ta on loodud, et püsiks see, mida ei saa kõigutada“ (Hb 12:26–
27).
Heebrea kiri kirjutati aastal 68, tükk aega pärast neid sündmusi, mida
ma mainisin eelmises peatükis – haiged pandi maha Jeruusalemma
tänavatele, terved linnad tulid Isanda juurde, terved piirkonnad
kuulsid Jumala Sõna ja nii edasi. Seepärast ei viita Heebrea kirja
tõotus Apostlite tegude raamatu ajale, vaid pigem tulevikule – lõpu
ajaperioodile, mil kogu loodut raputatakse. See peab olema viimane
põlvkond, kes näeb Isanda Jeesuse Kristuse tagasitulekut.
Läbi terve pühakirja võib näha üht ennast hästi tõestanud mudelit
– Jumal hoiab alati parima viimaseks. Meile on öeldud: „Asja lõpp
on parem kui selle algus“ (Kg 7:8). Jeesus näitlikustab seda mudelit,
jättes Kaana pulmas parima veini kõige lõpuks. Hiljem kuulutab
Ta: „... kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen,
ja teeb veel suuremaid kui need on ...“ (Jh 14:12). Miks tulevad
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„suuremad“ alles siis, kui Jeesus on läinud taevasse? Sest Ta jätab
alati parima kõige lõpuks.
See kehtib ka koguduse puhul – selle lõpp on parem kui selle
algus. Apostlite tegude raamat näitab tähelepanuväärset algust, nii
et kas on võimalik uskuda, et koguduse ajastu maa peal tuleb vähem
aulisem, vähem väelisem, vähem mõjuavaldavam kui algus? Pea
meeles, et Paulus ütleb rõhutatult: „... et teie usk ei oleks inimeste
tarkuses, vaid Jumala väes“ ja taas: „Sest Jumala riik ei ole mitte
sõnades, vaid väes!“ (1Kr 2:5 ja 4:20). Väel on tohutu osa Jumala
avalikukssaanud kuningriigis maa peal.

Taastamine
On veel kirjakohti, mille juurde Püha Vaim mind tol päeval juhtis,
aga juba nendest vähestest, mida ma olen jaganud, on ilmne, et meie
visioon usklikuna peab laienema – tegelikult isegi ületama seda,
mida me loeme Apostlite tegude raamatus. On huvitav tähele panna,
et Püha Vaimuga täidetud apostel Peetrus kuulutab:
... ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Kristuse Jeesuse, keda taevas
peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis
Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma
ajastust alates. (Ap 3:20–21)

Vaatame neid sõnu lähemalt. Esiteks, Jeesus peab jääma taevasse
seniks, kuni midagi juhtub. See tähendab, et Ta ei saa tulla tagasi
enne, kui sünnib see, mida meie Isa on tõotanud. Mis on see tõotus,
millest ka prohvetid rääkisid? See on templi taastamine. Teisisõnu,
Jumala hiilgus, suurus, rikkus, küllus, au ja majesteetlikkus ei ole
enam maa peal raskesti leitavad, vaid need ilmnevad hoopis täies
jõus Tema templis ja selle läbi.
Kas see sünnib praegu? Kas kogudus on nii väeline, et me näeme
terveid linnu või piirkondi tulemas päästmisele? Kas me näeme
haiglaid tühjenemas? Kas me näeme pimedaid silmi avanemas,
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sünnist saati vigaseid hüppamas, kargamas ja Jumalat kiitmas? Kas
meie palvete väest värisevad hooned? Kas me näeme sellist küllust,
et teenistustel ja kogudustel ei ole puudu ressurssidest, et võita
kadunuid ükspuha millise rahva seas? Kas koguduste liikmetel ei ole
mingit puudust? Kas võib see olla põhjuseks, miks prohvet Haggai
küsib:
„Kas keegi teist mäletab seda koda – seda templit – ta endises
hiilguses? Kuidas näeb see nüüd sellega võrreldes välja? See peab
tunduma nii, nagu ei oleks see midagi!“ (Hg 2:3, NLT)

Haggai küsis seda enda ees seisvatelt inimestelt, aga samamoodi
küsib Jumal seda meie käest tänapäeval. Olgem ausad – võrreldes
Apostlite tegude raamatuga on Ta avalikuks saanud ligiolu, mida
me praegu kogeme selline, nagu ei oleks see midagi. Kui me
seda selgelt ei näe, siis ei otsi me kirglikult seda, et Ta suur vägi
taastataks koguduses. Selle asemel lepime sellega, et jääme ilma
väeta koguduseks.
Kas me saame endale lubada üksmeele puudumise sallimist, mida
toidab meid vaevav krüptoniit? Palun, palun võtke mind kuulda –
me peame tungima edasi Temaga üks olemise eesmärgi poole ja
see võib sündida ainult Tema Sõna uskumise ja sellele sõnakuulelik
olemise läbi.
Nüüd, kus on visioon sellest, kuhu me peame suunduma, selge,
pöördume tagasi krüptoniidi äratundmise juurde, mis takistab meie
edasiliikumist, nii üksikisiku kui ka usklike kogukonna tasandil.

ASU TEGEVUSSE
Kuni me ei tea, mis on võimalik, ei saa me olla rahulolematud
selle piskuga, mida me peame normaalseks. Aga nüüd, olles lugenud
seda peatükki, tead sa, mis on võimalik. See seab sind selge valiku
ette – olla rahul selle nõrga ja ilma väeta eluga ning piiratud mõjuga,
mille poolest enamik kogudusest on tuntud või võtta omaks terve elu
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kestev väelise elu otsing, mis toob esile Jeesuse Kristuse täieliku ja
puhta suuruse.
Kuni sa ei ole veendunud selles võimaluses, ei saa sa tegevusse
asuda. Tegevuseta elad sa parema puudumisel suhtelises väetaolekus.
See tähendab, et esimene samm tegevuse poole on otsustada usaldada
Jumala Sõna ja Tema vägevust su elu jaoks.
Efeslaste kiri räägib meile, et Jeesus peseb meid puhtaks oma
sõnaga ja me võime kasutada oma sõnu, et olla Temaga selles
protsessis partneriks. Pane kirja ütlused, mida sa kasutaksid selle
väelise elu puhul, milleks sa oled kutsutud, nagu näiteks: „Jeesus on
täitnud mind oma väe Vaimuga, et muuta mu maailma“ või „Jumal
laseb oma suurusel minu seest esile tulla, et võita kadunuid“ või „Ma
olen võitud mõjutama oma eakaaslasi ja muutma oma töökohta“ – ja
hakka kuulutama neid tõdesid enda üle iga päev. Siis näed sa, kuidas
su julgus asuda tegevusse kasvab järjekindlalt päevast-päeva.
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ABIELULEPING

Mõne järgmise peatüki puhul võib tunduda, et me läheme ebaolulises
suunas, aga ma kinnitan teile, et kui me oleme paika pannud mõned
tähtsad tõed, me jätkame tegelemist vaimse krüptoniidiga, mis
vaevab kogudust.

Tüüpiline abielu?
Mõtle järgneva loo peale, mis minu arvates illustreerib meie suhte
püha ainulaadsust Jumalaga paremini kui ükski muu näide, mis
mulle pähe võiks tulla.
Justini nimeline noor mees on kurameerinud Angelaga aasta aega.
Tüdrukul on kaunid silmad ja hunnitu iseloom. Justin on temasse
tõeliselt armunud ja ta teab, et Angela on see, kellega ta tahab koos
veeta ülejäänud elu.
Justin kavandab üht erilist õhtut. Täiuslikul hetkel laskub ta ühele
põlvele ja avab tillukese karbi, et ulatada tüdrukule suurejooneline
teemandiga kihlasõrmus.
Angela on täielikult pahviks löödud. Ta katab šokeeritult näo ja
ta rõõmupisarad hakkavad voolama. Emotsioonidest vallutatuna
noogutab ta vaikselt, aga kirglikult pead. Kui ta on ennast veidi
kogunud, hüüab ta rõõmsalt: „Jah, jah, jah, ma abiellun sinuga!“
Ideaalne laulatus leiab aset mõned kuud hiljem. Sellele järgnevad
mesinädalad on täis armastust, naeru, seiklusi ja ühist tulevikust
unistamist. Selles on kõike, mida üks noor mees ja naine oleks
osanud soovida ja enamgi veel.
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Aeg möödub ja Justin leiab õnnelikuna, et Angela on palju
võrratum, kui ta oli arvanud. Talle meeldib seigelda, lõbutseda ja tal
on suurepärane huumorisoon. Ta käitub toredasti Justini perekonnaga
ja saab peaaegu kõigiga läbi. Ta on tark, vaimukas ja tundub alati
Justinist sammu võrra ees olevat. Ta on loominguline, artistlik ja
rikkaliku kujutlusvõimega. Justin on hämmingus sellest ilust, mida
Angela pidevalt nende kodule lisab. Ta on temast parem kokk ja
sellele veel lisaks korralik ning organiseeritud. Pole vaja öelda, et
Justin tunneb rõõmu tema panusest nende äsja loodud liidule. Nende
tulevik tundub väga helge.
Olles mõned kuud abielus olnud ja omandanud juba mõningase
abielurutiini, tuleb Justin ühel õhtul töölt koju. Ta arvab, et leiab eest
Angela, kes ootab teda nüüd juba traditsiooniks saanud kallistuse
ja suudlusega. Ta otsib teda – alguses elutoast, siis köögist, siis
tagahoovist ja lõpuks magamistoast, kust ta lõpuks ta leiabki.
Selgub, et Angela valmistub välja minema. Tuba täidab romantiline
muusika ja õhus hõljub juba omaseks saanud lõhnaõli lõhn. Justini
üllatuseks on ta ennast ära meikinud ja paneb just selga kauni
kostüümi, mida ta on kandnud varemgi, kui Justin viis nad ühte
lemmikrestorani.
Ta on seljaga Justini poole, seega ei ole ta veel tähele pannud, et ta
abikaasa on tuppa astunud. Justinit tabab paanika: „Oo ei, kas meil
olid tõesti õhtusöögiplaanid, mis ma olen unustanud? Ma oleksin
pidanud lillepoest läbi minema ja tooma talle kimbu roose.“
Ta katkestab vaikuse reipa, ent närvilise tervitusega: „Tere, kallis.“
Olles veidi üllatunud, vastab Angela rõõmsalt: „Oo, tere!“
Justin alustab vestlust tunnistusega: „Kuule, ma arvan, et olen vist
midagi ära unustanud. Kas meil olid täna õhtuks plaanid?“
Angela vastab kohe: „Oo, ei, kallis.“
Veidi segaduses ja hinnates nüüd kiiresti olukorda, arvab Justin,
et naine tahab teda üllatada. Ta mõtleb: „Tegemist peab olema mingi
erilise õhtuga kodus või siis mõne üllatusega linna peal.“ Nüüd on naine
riietamise lõpetanud ja teeb viimased ettevalmistused õhtuks. Justin
teeb talle komplimendi: „Vau, sa näed täna õhtul suurepärane välja.“

ABIELULEPING

87

„Aitäh, kallis,“ vastab naine.
Justin, omamata endiselt aimugi, kuhu see asi suundub, küsib:
„Kas sa tahad, et ma ennast ka korralikult riidesse paneksin?“
Angela, nüüd veidi segaduses, vastab: „Sa võid, kui sa tahad.“
Justin, püüdes endiselt olukorrale pihta saada, ütleb: „Noh, ma pean
sama hästi välja nägema kui sina. Ma ei taha olla oma tööriietes, kui
sina oled ennast ilusasti riidesse pannud.“
Lõpuks ütleb Angela, saades pihta sellele piinlikule vestlusele:
„Oo, kallis, ma lähen täna välja.“
„Ma tean, sellepärast ma pakungi, et panen ennast ilusasti riidesse.“
Nüüd on Justin tõelises segaduses.
Püüdes kõike selgitada ütleb Angela: „Ei, kallis, ma lähen Tonyga
välja. Me lähme sööme õhtust, vaatame mõnd filmi ja siis võtame
toa Fairmonti hotellis. Ma peaksin hommikul tagasi olema.“
„Kes on Tony?“ küsib Justin.
„Ta on mu kavaler keskkooli päevilt,“ vastab naine asjalikult.
„Mida? Sa ei saa temaga välja minna.“
„Miks mitte?“
„Sest me oleme abielus, me oleme pühendunud üksteisele. Me ei
kurameeri teiste inimestega.“
„Kas sa mõtled seda tõsiselt?“ sähvab ta vastu. „Mul on palju
poisse, kellega ma olen endiselt lähedane. Kas sa arvad, et ma loobun
oma suhtest nendega üksnes sellepärast, et me oleme abielus?“
„Jah, seda abieluinimesed teevadki. Nad annavad ennast üksnes ja
täielikult sellele, kellega nad abielus on.“ Justin vastab, hääles valu
ja viha.
„Oota, kallis,“ ütleb Angela, püüdes tuua nii selgust kui ka rahu
nende esimesse suuremasse tülli. „Sina oled mu lemmik. Ma veedan
enamiku oma ajast sinuga. Ma armastan sind rohkem kui kõiki
teisi vanu kavalere. Aga sa ei saa ju oodata, et ma nendega enam ei
kohtuks. Ma olen mõnedega neist olnud aastaid lähedane, armastan
neid endiselt ja tahan nautida nendega koos veedetud aega. Mis
selles siis nii hullu on?“
Sa võid ilmselt arvata, et see ei lõppenud hästi.
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Võrdlus
Ma tean, et see lugu tundub absurdne, aga toetuseks Angela
argumentidele lubage mul esitada mõned küsimused. Kas ei ole
Justin mitte tema lemmik? Kas ta ei armasta teda mitte rohkem kui
kõiki oma teisi kavalere? Kas ta ei ole oma suhtes kirglik? Kas ei
veeda ta enamikku oma ajast Justiniga? Kas ei ole ta suurepärane
abikaasa väga paljudel viisidel?
Mõtle sellele nii – Justin oleks võinud abielluda mõne logardiga,
kellegi sellisega, kes ei hoolitseks kodu eest ega oskaks süüa teha.
Kellegagi, kellel oleks puudunud motivatsioon ja kes ei annaks nende
kooselule midagi olulist juurde. Kas ta ootab, et Angela oleks täiuslik
igal viisil? Ta ei pea tegema midagi muud, kui teda perioodiliselt
jagama mõne teise mehega. Ta saab endale üheksakümmend
protsenti naise ajast. Miks on ta nii ärritunud?
Enamik inimestele on need küsimused loomulikult naeruväärsed.
Tundub, et Angelale ei ole keegi selgitanud abielu põhimõtteid.
Talle ei räägitud, et see on mehe ja naise vaheline leping, jäämaks
üksnes teineteisele pühendunuks. Ta abiellus, mõeldes üht, samas
kui Justin mõtles midagi muud. Angela jaoks tundus ta armsam
lõbus, kasulik ja praktiline. Tal oleks suurepärane elu kodus ja ta
naudiks endiselt teistest suhetest tulevat kasu. Ent see arusaam on
püha abielulepingu vastu.
Võimendame seda tõde lihtsal moel. Kui naine paneb selga kauni
valge kleidi ja kõnnib mööda kiriku vahekäiku või mõnes muus
abielutseremoonia läbiviimise kohas, edastab ta midagi olulist – ta
jätab hüvasti lähedaste suhetega kõikide teiste meestega maa peal.
Ta lõpetab kõik möödaniku suhted kõikide kavaleridega, samuti
kuulutab ta, et sellest päevast peale ei tule mingeid uusi suhteid
ühegi teise kallimaga. Ja mees, kes ootab teda kiriku eesosas, ütleb
sama asja.
Muudame selle nüüd isiklikuks. Kuidas sa reageeriksid, kui
sattuksid sarnasesse olukorda, mis just Justinit tabas? Või mis
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juhtuks siis, kui see, kellega sa plaanisid abielluda, rääkis sulle juba
kihluse ajal, et kui ta on sinuga kord üheks saanud, siis võid sa oodata
temalt sellist käitumist? Kas sa laseksid sellegipoolest tseremoonia
korraldada?
Ma ei arva nii. Sa pahvataksid välja: „Jääb ära!“
Miks oleksid sa oma vastuses nii järeleandmatu? Lihtne vastus
on see, et sa ei taha astuda erinevate tingimustega lepingusse. Sa
seisaksid vastu mõttele pühendada terve oma elu suhtele, millele su
abikaasa ei oleks täielikult pühendunud.
Seega ei abielluks sa kunagi nendel tingimustel kellegagi ega
vaataks läbi sõrmede sellele vastuvõetamatule käitumisele, kui oled
juba abielus. Olgem ausad ja küsigem: „Kas me võime tõepoolest
uskuda, et Jeesus tuleb järele pruudile, kes käitub nii nagu Angela?“
Peatu korraks ja mõtle selle üle. Meie suhet Temaga võrreldakse
mehe ja naise suhtega. Paulus ütleb:
Nii nagu pühakiri ütleb: „Mees jätab maha oma isa ja ema ja ühineb
oma naisega ja need kaks liidetakse üheks.“ See on suur saladus ja
see on näide sellest, kuidas Kristus ja kogudus on üks. (Ef 5:31–32,
NLT)

Algusest peale kehtestas Jumal abielulepingu, et illustreerida meie
suhet Temaga. Uues Testamendis on Jeesust kujutatud peigmehena
ja kogudust Kristuse pruudina. Miks on see nii, et me mitte ainult
ei vabanda, vaid ajuti isegi julgustame Angela käitumislaadi meie
peigmehega? Apostel Jakoobus on seda teemat käsitledes üsna
selgesõnaline. Ta räägib nendes salmides ainult neile, kes on
kristlased:
Teie motiivid on kõik valed – te tahate ainult seda, mis pakub teile
mõnu. Te abielurikkujad! Kas te ei saa aru, et sõprus maailmaga teeb
teist Jumala vaenlased? Ma ütlen uuesti: kui te tahate olla maailma
sõber, siis te teete endast Jumala vaenlase. Kas te arvate, et pühakiri
on tähenduseta? See ütleb, et Jumal on kirglik selles, et see vaim,
kelle Ta meisse on pannud, oleks ustav Talle. Tulge Jumala lähedale
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ja Jumal tuleb teie lähedale. Peske oma käed, te patused, puhastage
oma südamed, sest teie lojaalsus on jagatud Jumala ja maailma
vahel. Valage pisaraid selle pärast, mis te olete teinud. Vallaku teid
kurbus ja sügav lein. (Jk 4:3–5, 8–9, NLT)

Need on karmid sõnad. Tegelikult tunduvad need ajal, mil
truudusetus suhetes on üsna tavaline, peaaegu liiga järsud, isegi
ülepakutud. Oma noores põlves oli mul halb harjumus liialdada. Ma
ütlesin asju, mis olid ebarealistlikud ja äärmuslikud. Selle hirmsaks
tagajärjeks oli see, et mu perekond ja sõbrad ei võtnud mind enam
tõsiselt.
Ma arvan, et me kõik oleme selles ühel või teisel moel süüdi
olnud. Lapsevanemad ütlevad sageli oma lapsele: „Kui sa teed seda
jälle, siis saad sa karistada.“ Võimalik, et see toimub esimesel või
teisel korral, aga lõpuks heidab laps sellele väitele taas väljakutse
ja leiab, et sellele ei järgne midagi. Sel hetkel ei võta laps oma
vanemate sõna enam tõsiselt. Seesama reaktsioon leiab aset koolis,
ärimaailmas, valitsuses, ajakirjanduses ja sõprade ning pereliikmete
vahel. Me suhtume väga sageli kerglaselt nendesse hoiatustesse, mis
on mõeldud meid kaitsma.
Traagilisel moel kandub seesama mentaliteet üle pühakirja
hoiatustele kuuletumisele. Me peame pidama meeles, et Jumal ütleb
seda, mida Ta mõtleb ja Ta mõtleb seda, mida Ta ütleb. On tähtis
meeles pidada, et kogu pühakiri on Jumalast inspireeritud (vt 2Tm
3:16). Seega, kui me loeme seda, mida Jakoobus kirjutab, siis on
rääkijaks Jumal ise.
Kui me tõesti võtame südamesse selle, mis ma siin olen kirjutanud,
siis paneb see meid õigel viisil värisema. Kristlane, kelle lojaalsus
on jagatud Jumala ja maailma vahel, on abielurikkuja. See on karm
sõna. On palju patte, mida üks abikaasa võib teha oma naise või
mehe vastu – tagarääkimine, valetamine, varastamine, karjumine,
jõhkrus ja nii edasi. Kõik need kahjustavad suhet ja neid ei peaks
kergelt võtma, aga ükski neist ei ole nii raske kui abielurikkumine.
Seetõttu oli Justin nii šokeeritud ja vihane Angela peale. Teda reedeti
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kõige kõrgemal tasandil ja naine ei näinud oma truudusetuses midagi
valet.
Apostel Jakoobus jätkab, öeldes, et kui me oleme vaimsed
abielurikkujad, siis me teeme endist Jumala vaenlased. See on
äärmiselt tõsine asi ja meie oleme need, kes seda põhjustavad. Jumalal
ei ole mingit soovi, et me oleksime Tema vaenlased, sest Ta armastab
meid väga. Aga kui me anname oma armastuse ja kiindumuse
maailma asjadele ja teedele, siis me hakkame vabatahtlikult Jumala
vaenlasteks.
Kas me võime võtta neid sõnu kergelt? Kas me võime teeselda,
et see Jakoobuse väide ei ole Uues Testamendis ja ignoreerida
seda? Aga Jakoobus ei olnud ainus, kes sellest kirjutas. Me leiame,
et Paulus, kellel oli kõikide Uue Testamendi autorite seas suurim
ilmutus Jumala armust, kirjutas samuti sellel teemal, nagu ka
armastuse apostel Johannes. Ka Peetrus ja Juuda tegid seda. Aga mis
kõige tähtsam – Jeesus ütleb neidsamu asju Aasia kogudustele pärast
oma ülestõusmist.
Eelseisvates peatükkides me uurime pikemalt selle tähendust,
kuidas vaimne abielurikkumine teeb meist Jumala vaenlased. Me
leiame, et see suhtumine ja käitumine on tegelikult just see krüptoniit,
mida me käsitleme.

ASU TEGEVUSSE
Jumal on armukade Jumal. Enamik meist on teadnud pikka aega,
et pühakiri õpetab seda, ent paljud kristlased ei võta aega, et see
läbi mõtelda või millegipärast arvavad, et see käib ainult Vana
Testamendi kohta. Miski ei ole kaugemal tõest. Kui üldse miski, siis
Jeesuse ohver näitab meile, et Tema armastus on kõige ustavama
peigmehe armastus.
Seega te võite näha, et me peaksime tahtma, et Jumal oleks oma
armastuses meie vastu armukade, mitte hooletu ja me peaksime
paluma Temalt armu, et armastada Teda sama kire ja pühendumusega.
See on ainus viis, kuidas lähedus muutub võimalikuks.
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Katsu täna läbi oma süda. Kui teisi välistav on su armastus Jeesuse
vastu? Palu, et Püha Vaim näitaks sulle kõiki teisi armastusi su
elus, mis ähvardavad muuta sind truudusetuks Jumala vastu. Kui Ta
ilmutab sulle midagi, tee vajalikud muudatused. Mõtiskle täna uuesti
oma teisi välistava suhte üle Jumalaga ja pühenda ennast taas Talle,
nii nagu sa uuendaksid oma abielutõotust Temale.

9
TRUUDUSETUS
JUMALA VASTU

Apostel Jakoobuse sõnad („Te abielurikkujad! Kas te ei saa aru,
et sõprus maailmaga teeb teist Jumala vaenlased?“) on karmid ja
seda niivõrd, et neid kuuleb harva koguduste ja konverentside
evangeelsetes sõnumites või inimestevahelistes aruteludes. Aga
kuidas me saame need tähelepanuta jätta? Oleks veel nii, et ta väide
on erandjuhtum pühakirjas, aga see teema ilmutab ennast sageli läbi
terve Piibli.
Kui me uurime Jakoobuse sõnu ja paneme tähele nendes peituvat
hoiatust, siis hajutab see igasuguse segaduse või hirmu, mis on
püsinud nende suhtes. Siin on ta sõnum veel kord tervikuna:
Te abielurikkujad! Kas te ei saa aru, et sõprus maailmaga teeb teist
Jumala vaenlased? Ma ütlen uuesti: kui te tahate olla maailma sõber,
siis te teete endast Jumala vaenlase. (Jk 4:4, NLT)

Esiteks, Jumal ei tee endast meie vaenlast. Vaid meie oleme need,
kes teeme endast Tema vaenlase. Mõlemad stsenaariumid on ilma
liialdamata närvesöövad, ent on siiski üks erinevus.
Me oleme kõik tähele pannud konflikte inimeste vahel, mis on
alguse saanud ühelt poolt. Teisisõnu, üks pool kuulutab välja võitluse
ja teine pool, kuigi haaratud lahingusse, ei osaleks parema meelega
selles. Näiteks otsustasid jaapanlased 1941. aastal pommitada Pearl
Harborit ja nii tehes tegid nad endid Ühendriikide vaenlaseks.
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Ameerika ei oleks valinud seda konflikti, samuti ei soovinud nad
seda, aga oma provokatsiooni tõttu sai Jaapan tunda endast võimsama
riigi raevu.
Just seda annab Jakoobus edasi. Jumalal ei ole mingit soovi olla
oma rahvaga vastasseisus, kes on pealegi Ta lapsed, aga Ta ei kohku
tagasi sellest konfliktist, kui me jääme kindlaks selle juurde, et tahame
olla maailma poolel. Kreekakeelsed sõnad, mida on kasutatud selles
kirjakohas sõna „vaenlane“ jaoks, on echthra ja echthros. Nende
tähendus on üks ja seesama, ainus erinevus on see, et esimene on
nimisõna ja teine on omadussõna.
Kas Piibli inglise keelde tõlkijad kasutasid liiga kõva sõna? Kas
„vaenlane“ on algkeeles tähenduselt mahedam? Ei, sugugi mitte.
Üks kreeka keele sõnaraamat kasutab neid sõnu definitsioonidena
– vaenlane, vaen ja vaenulikkus. Teine ütleb „kellegagi vihavaenus
elama“ ja veel üks definitsioon on „vaenuolukord kellegagi“. Ma
tõin ära definitsioonid kolmest tuntud ja hinnatud sõnaraamatust, et
kindlalt paika panna tõsiasi, et ei ole mingit põhjust valida selles
salmis mõnd teist sõna kui „vaenlane“. On oluline teada, kui tõsine
on see asi, mis seal on öeldud.
Asja tõsidusest annab märku veel üks tegur. Tõsiasi, et Jakoobus
paneb kirja selle hoiatuse ja kirjutab seejärel: „Ma ütlen uuesti,“
tähendab, et see, mis ta ütleb, on äärmiselt tähtis. See, et ta kordab
sama väidet kaks korda, on üks kirjaliku kommunikatsiooni
väljakujunenud vorme, mida harrastasid muistsed heebrealased.
Kuigi enamik Uue Testamendi käsikirju on kreeka keeles, olid nende
tekstide kirjutajad juudi soost apostlid.
Kui me tahame inglise keeles rõhutada mõne sõna või väljendi
tähtsust, siis on meil mitmeid meetodeid. Me võime kasutada rasvast
kirja, kursiivi, allajoonimist, läbivat suurtähte või lisada rõhutamiseks
hüüumärgi. Need kõik on viisid, kuidas tõmmata tähelepanu mõnele
sõnale või ütlusele, mis on väga tähtis. Ent heebrea autorid kirjutasid
sõna või väljendi kaks korda, et seda rõhutada ja nad olid alati
hoolikad oma sõnadega, vältides liialdamist.
Seega ei ole Jakoobuse hoiatus mitte ainult tõsine ja tugev, vaid
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seda on ka vajadust mööda rõhutatud. Lihtsalt öeldes – me ei saa
seda tähelepanuta jätta.

Naisabielurikkujad
Nii et mida siis ütleb Jakoobus täpselt, kui ta kasutab sõna
„abielurikkujad“? Esiteks ei räägi ta siin kogu inimkonnast, vaid
üksnes usklikest. Me teame seda, kuna ta ütleb korduvalt läbi terve
oma kirja: „Mu kallid vennad ja õed.“ Teiseks, uskmatul on võimatu
rikkuda abielu Jumala vastu, sest uskmatul ei ole lepingulist suhet
Jumalaga.
Vaata seda nii – mina olen abielus Lisa Bevere’iga, seetõttu ei saa
ma rikkuda abielu Jane Smithi vastu, sest mul ei ole temaga mingit
abielulepingulist suhet.
Ainsad, kes saavad rikkuda abielu Jumala vastu, on need, kes on
võtnud vastu Jeesuse Kristuse oma Isandaks ja Päästjaks. Kõik teised
on võõrandunud Jumalast – Temast kaugel ja ei oma lepingulist
suhet.
Kreekakeelne sõna, mis tähendab „abielurikkujaid“ on moichos.
See sõna on kreeka keeles tegelikult naissoost, ent ingliskeelses tõlkes
on see meessoost. Parem tõlge oleks olnud „naisabielurikkujad“. Aga
lugedes seda kirja selle kontekstis, on üsna selge, et Jakoobus kõnetab
kõiki kristlasi. Piibli kommentaarid on ühel nõul, et Jakoobus ei ole
sihikule võtnud ainult naisi, aga miks seda ei tõlgitud kui „naissoost
abielurikkujad“ on mõistatus – mitte ainult mulle, vaid ka Piibli
kommentaatoritele.
Mis teeb selle veel mõistatuslikumaks on see, et naissoost
sõna naisabielurikkujad sobib paremini kokku pühakirja üldise
järjepidevusega. Jumal suhtestub sageli oma rahvaga abielukujundite
kaudu – Tema kui mees ja meie kui Tema naine.
Vana Testamendi prohvetid tegid seda sageli. Jesaja kirjutab:
„Sest sinu Looja on su mees, vägede Jehoova on tema nimi“ (Js
54:5). Järelikult, kui Iisraeli ebajumalakummardamine tegi tühjaks
ta ustavuse Jehoovale, süüdistati teda abielurikkumises. Hesekiel
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kirjutab: „Ma mõistan kohut su üle abielurikkujate ... kohta käivate
seaduste järele ...“ (Hs 16:38). Jumal räägib Jeremija läbi: „Aga
otsekui naine on truuduseta oma eluseltsilise vastu, nõnda olete teie,
Iisraeli sugu, olnud truuduseta minu vastu, ütleb Jehoova!“ (Jr 3:20)
Terve prohvet Hoosea teenistus kujutab naise truudusetust oma
abikaasa vastu. Talle antakse korraldus abielluda prostituudiga.
Selles jutluses, mida illustreerib ta oma elu, esindab Hoosea Jehoovat
ja ta naine Gomer esindab Jumala rahvast. See oli tehtud selleks,
et Iisrael näeks selgelt, et nende ebajumalakummardamine ei erine
sellest, kui naine rikub abielu oma mehe vastu, mitte ainult ühe, vaid
mitme armukesega. Iisrael oli naissoost abielurikkuja.
Ristija Johannes jätkab seda abielukujundi kasutamist, öeldes:
„Kellel on pruut, see on peigmees; aga peigmehe sõber seisab ja
kuulab teda ja on väga rõõmus peigmehe häälest“ (Jh 3:29). Taas on
Jeesus peigmees ja Jumala rahvast nähakse pruudina.
Jeesus teeb sedasama, kui Ta nimetab Jumala rahvast „kuri ja
abielurikkuja tõug“ (vt Mt 12:39; 16:4). Sõna, mida Ta kasutab
„abielurikkuja“ puhul, on taas naissoost nimisõna, mitte meessoost.
Apostel Paulus jätkab selle kujundi tarvitamist, öeldes, et meie
oleme pruut ja Jeesus on peigmees (Ef 5:31–32). Seega me näeme
pühakirjas korduvalt, et Jumala rahvast kujutatakse meie suhtes
Jumalaga naisena, on see siis Vanas Testamendis või Uues. Seetõttu
on Jakoobuse naissoost nimisõna kasutus abielurikkumisest rääkides
kooskõlas selle väljakujunenud piibelliku mudeliga.

Ebajumalakummardamine on abielurikkumine
Kui Vanas Testamendis öeldi Juuda või Iisraeli kohta, et
nad rikuvad abielu Jumala vastu, siis oli see alati seoses
ebajumalakummardamisega. Lihtsalt öeldes – inimesed olid
truudusetud Jumalale. Kui me mõtleme ebajumalakummardamisele,
siis me peame silmas kujude, altarite või templite ehitamist
jumalatele. Ent kui Jeesus kuulutas, et inimesed on abielurikkujad,
siis ei pidanud Ta silmas, et nad kummardavad mõne teise jumala
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graveeritud kujutist. Nad olid hoopiski palunud, et Ta tõestaks neile
mõne tunnustähe näitamisega, et on Messias.
Kui me vaatame Jakoobuse väidet, et Jumala rahvas on naissoost
abielurikkujad, siis ei käinud ka see selle kohta, et nad ehitavad kujusid,
altareid või templeid. Huvitaval kombel on see, millele Jakoobus
siin vihjab, suurel määral just seesama tegevus, mida Paulus pidi
Korintose koguduse puhul kõne alla võtma – vendade ja õdede vahel
vahetegemine (Jk 2:1–13), teiste laimamine või nendest negatiivselt
rääkimine (Jk 3:1–12), kadeduse, kiivuse ja isekate ambitsioonide
ülesnäitamine (Jk 3:13–18) ja oma himude tagaajamine (Jk 4:1–3).
Kõik need tegevused osutavad abielurikkumisele.
Kas selles punktis katkeb pühakirja järjepidevus? Kas Jumala
rahvast süüdistatakse abielurikkumises millegi muu kui ebajumalakummardamise eest? Lihtne vastus on: „Sugugi mitte.“ Kõik need
asjad on omavahel seotud.
Just selles punktis näib tänapäeva kogudus ignoreerivat Jeesuse,
Pauluse, Jakoobuse ja teiste Uue Testamendi autorite hoiatusi.
Lihtsalt öeldes – me lihtsustame ebajumalakummardamise mõistet,
nagu tähendaks see üksnes kujusid, altareid ja templeid, mis on
püstitatud võõraste jumalate kummardamiseks. Tõde on see, et
ebajumalakummardamine on ka kaasaja Lääne kristluses asjakohane.
Tegelikult võib meie ebajumalakummardamine olla rohkem levinud,
kui see on rahvaste seas, kes ehitavad templeid, kujusid ja altareid.
Minu kavatsuseks on näidata, et ebajumalakummardamine ei
ole meie tänapäeva kultuuris mitte ainult valdav, vaid et see on
tõepoolest seesama krüptoniit, mis takistas Juuda ja Iisraeli edu –
seesama krüptoniit, millest kõneles Paulus Korintose kogudusele,
seesama krüptoniit, mida käsitlesid ka Jakoobus ning teised Uue
Testamendi autorid. Käesoleval ajal on see sama krüptoniit, mis ei
lase üksikisikutel ja kiriku kogukondadel olla edukad Jumala suuruse
näitamisel meie kadunud ja surevale maailmale.
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Maailma motivatsioon
Enne, kui me vaatleme seda ebajumalakummardamist otse,
jätkame Jakoobuse julge avalduse uurimist. Ta ütleb rõhutatult, et
„te tahate ainult seda, mis pakub teile naudingut“ ja siis seob selle
motivatsiooni „maailmaga“ samastumisega. Maha on märgitud joon,
mis läheb järjekindlalt läbi terve Uue Testamendi. Lihtsalt öeldes
motiveerivad maailma isekad soovid. Apostel Johannes ütleb seda
nii:
Sest maailm pakub ainult himu füüsilise naudingu järele, himu kõige
järele, mida me näeme, ja uhkust meie saavutustesse ja omandisse.
Need ei ole Isast, vaid on sellest maailmast. (1Jh 2:16, NLT)

Selles tekstis on Johannese sõnad kõikehaaravad. Teisisõnu, ta
defineerib kõike, mis on maailmas. On palju ebajumalaid, aga nad
kõik käivad ühe kategooria alla neist, mis selles salmis leiduvad.
Rikkuda abielu maailmaga tähendab olla ajendatud tungivast soovist
selle järele, mis pakub naudingut su viiele füüsilisele meelele või
mis toidab su eneseväärikust lahus Jumalast. Teisisõnu, sinu uhkust.
The Message parafraas ütleb, et see on „oma tahtmise tagaajamine,
ainult enda peale mõtlemine, tahtmine näida tähtsana“. See on see,
mis paneb maailma liikuma. See on kokku võetav suhtumisse: „Ma
tean, mis on minu jaoks parim ja ma tahan seda.“
Irooniline on see, et ka Jumal tahab, soovib ja on kirglik selle
suhtes, mis on sinu jaoks parim. See on tõde, mille me kõik peame
oma südames kindlalt paika panema. See on oluline, kuna maailm
on nagu äärmiselt võrgutav armuke, kes meelitab meid Jumalast
eemale. Maailm ahvatleb, pannes sind mõtlema, et see, mis temal
on pakkuda, on sinu jaoks palju parem kui see, mis Jumalal on sinu
jaoks. Seetõttu ütleb Jakoobus rõhutatult:
„Ärge eksige, mu vennad ja õed. Kõik, mis on hea ja täiuslik, on
and, mis tuleb meile ülalt – Jumalalt, meie Isalt.“ (Jk 1:16–17, NLT)
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Jakoobus alustab sellega, et ütleb meile, et me ei oleks petetud,
eksitatud või maailma ahvatlustest kaasa kistud. Ta sõnum on lihtsalt
see – teie jaoks ei ole väljaspool Jumalat midagi head. Kui sa selle
tõe oma südames paika paned, siis ei lase see sind ära meelitada.
Pole tähtis, kui hea või kasulik miski tundub, kui õnnelikuks see su
teeb, kui naljakas, lõbus või vastuvõetav on see meie ühiskonnas,
kui mõistlik see näib, kui populaarseks või rikkaks see su teeb. Kui
see on vastuolus Jumala kirjutatud Sõnaga, siis ei ole see sinu jaoks
hea. See viib su lõpuks paika, kust sa ei taha ennast leida ja see on
surma tee. „Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see
surma tee!“ (Õp 14:12)
Teed on iga inimese jaoks erinevad ja on palju radu, mis viivad
abielurikkumiseni maailmaga, aga neil kõigil on üks ühine asi – need
näivad õiged ja head, kasulikud, tulusad, vastuvõetavad, targad. Aga
kui nad on vastuolus pühakirja üldise tooniga, siis viivad nad kõik
lõpuks surma.
Ma usun tõesti, et see on Jumala põhjus sellele hoiatusele:
Ja nüüd, pojad, kuulge mind, ja pange tähele mu suu sõnu! Ärgu
pöördugu su süda maailma teedele, ära eksi maailma radadele! Sest
palju on mahalööduid, keda maailm on viinud langusele, rohkesti on
neid, keda maailm on tapnud! Maailma koda on põrgutee – see viib
alla surma kambritesse! (Õp 7:24–27, ma asendasin sõna „tema“
sõnaga „maailm“.)

Saalomon kirjutab seda, et hoiatada seksuaalse ebapuhtuse
eest, aga selles on sügavam prohvetlik sõnum – hoidu maailma
peibutavate meetodite eest, nende jõud on tugev ja ahvatlev. Miks
sattusid nii paljud rahvad, kaasa arvatud Iisrael ja Juuda, nii kergesti
ta surivoodile? Kas me võime olla nii naiivsed, arvamaks, et need
jõud ei eksisteeri enam? Alates järgmisest peatükist me avastame,
kui reaalsed ja levinud need on.
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ASU TEGEVUSSE
Mitte keegi ei abiellu plaaniga see ära rikkuda. Kuigi tõotused
võivad olla hirmutavad, annavad pruudid ja peigmehed oma parima,
et seista täielikult oma lepingutõotuste taga. Mispärast kukuvad siis
nii paljud abielud läbi, mõned isegi abielurikkumise tõttu? Vastused
on komplekssed, aga päris põhjuseks on suutmatus olla pidevalt
valvel jõudude suhtes, mis hävitavad sidemeid.
Sinu suhe Jumalaga on su elu – sõna otseses mõttes. Väljaspool
Jumalat ei ole elu. Ometi püüab maailm meid võrgutada abielurikkumisse Tema vastu. Parim viis, kuidas püsida valvel, on otsida
Jumalat kõigega.
Mida saad sa teha, olemaks kindel, et annad Jumalale kõik, mis
sul on?
Milline on su päevakava? Kas sa oled selles ette näinud aja Jumala
jaoks – aja, mil sa loed Sõna, palvetad ja paastud? Kas sa otsid
võimalusi teenida Jumalat oma koguduses, töökohal või kogukonnas?
Kas sa töötad oma töökohas selliselt, et see on ülistuseks Jumalale?
Määra kindlaks üks viis, kuidas sa tahad kasvada, et muuta oma suhe
Jumalaga abielurikkumise vastu kindlaks. Anna oma plaanile kindel
kuju, pane see kirja ja hakka seejärel selle alusel tegutsema.

10
MIS ON EBAJUMALAKUMMARDAMISE TAGA?
Me peame lahti harutama ebajumalakummardamise saladuse.
See ei käi kiiresti või lihtsalt, aga selle lahendamine on paljastav ja
kasulik mitmel tasandil. Suurim kasu seisneb selles, et me saame
vajalikke teadmisi, kuidas avastada seda oma elus. See annab meile
eelise vaimsest krüptoniidist teadlik olemisel. Alustame sellega, et
vaatame, millised on selle juured.
Meenuta selle raamatu esimesest peatükist, et Jumal on
„inimsüdamesse pannud igaviku“ (Kg 3:11, NLT). Kõik inimesed
sellel planeedil on sündinud selle loomupärase omadusega. Paulus
kinnitab seda, kirjutades: „Isegi paganad (uskmatud), kellel ei ole
Jumala kirjutatud käsuseadust, näitavad, et nad tunnevad Tema
käsuseadust, kui nad sellele instinktiivselt kuuletuvad, kuigi nad
ei ole sellest kuulnud. Nad näitavad sellega, et Jumala käsuseadus
on kirjutatud nende südamesse, sest nende enda südametunnistus ja
mõtted kas siis süüdistavad neid või ütlevad neile, et nad käituvad
õigesti“ (Rm 2:14–15, NLT)
Tõde on see – kõik tunnevad vaistlikult Jumala teid, sest need on
kirjutatud meie südametunnistusele sünnist saati. See sai ilmseks
meile Lisaga, kui me kasvatasime oma nelja poissi. Kui nad olid
väikesed, veel enne, kui neile oli õpetatud, mida ei tohi teha, oli
neil näol süüdlaslik ilme, olles löönud oma venda, loopinud toitu,
jonnides oma vanematega või tehes muud säärast.
Jumala tundmine ei ole mitte ainult iga inimese südames, vaid see
on ka ilmne kõiges, mis on loodud:
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Nad tunnevad tõde Jumala kohta, sest Ta on selle neile ilmseks
teinud. ... Kõige selle läbi, mis Jumal lõi, võivad nad selgesti näha
Ta nähtamatuid kvaliteete – Ta igavest väge ja jumalikku loomust.
Seepärast ei saa nad vabandada, et ei tunne Jumalat. (Rm 1:19–20,
NLT)

Mõtiskle nende rõhutatud sõnade üle nendes kahes salmis –
„ilmseks“ ja „selgesti näha“, mis viib välja selleni, et „ei saa
vabandada“. Reaalsus on see – ühelgi inimolendil ei ole õigustust
mitte tunda Jumalat. Ta on teinud ennast tuntavaks igaühele, kes on
aus ja igatseb tõe järele.
Kas sa oled kunagi kuulnud kedagi küsimas: „Aga kuidas on lood
nende inimestega Aafrika kaugetes osades, kes ei ole kunagi kuulnud
Jumalast? Kuidas nemad päästetud saavad? Kuidas võib Jumal nad
kohtu alla anda?“
Need küsimused, mis väljendavad sageli protesti, on toodud
ettekäändena asjade kohta, mida nad juba teavad või mida nad ei
ole valmis õppima. Oma südametunnistuses teavad nad, et Jumal on
reaalne, aga nad hülgavad tõe. Mida nad ei ole valmis tunnistama on
see, et Ta tundmine on kättesaadav kõigile, kes otsivad tõde. Kui nad
oleksid täiesti ausad, peaksid nende küsimuste esitajad tunnistama,
et nad salgavad Teda. Psalmist kinnitab veelgi loodu lakkamatut
häält, mis kuulutab Jumalast:
Taevad jutustavad Jumala au
ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd!
Päev peab päevale kõnet
ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust!
Ei ole see kõne ega sõnad,
mille hääl ei kostaks!
Üle kogu ilmamaa käib nende kõla,
maailma otsani nende sõna! (Ps 19:2–5)

Jumala tohutu suuruse tundmist kuulutatakse pidevalt üle terve
maailma iga minuti igal sekundil, iga tunni igal minutil, kakskümmend
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neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Kas sa ei nõustuks, et see
hõlmab ka harimatut inimest kauges Aafrikas? Inimene võib panna
maski ette ja elada nii, nagu ei teaks ta Jumala olemasolust midagi,
aga tõde ei ole mitte ainult sünnil istutatud nende südametesse, vaid
räägib nendega pidevalt päevast päeva ja ööst öösse. Kui keegi ei
ole just mõelnud Jumalat olematuks, veennud ennast vastupidises
ja lõpuks kalgistanud oma südametunnistuse kuni selleni, et nad on
saanud jõledaks, ei saa nad vältida Tema reaalsust.

Kriitiline punkt
Kriitilisse punkti jõutakse siis, kui inimolend otsustab, kas otsida
elavat Jumalat või „rahuldab“ seda soovi sellega, et pöördub mõne
jumala või jumalate poole, vaigistades seeläbi oma südametunnistust.
Sa mõtled nüüd võib-olla: „Mina elan läänemaailmas, jumalad ei ole
osa meie kultuurist. Meil ei ole kujusid, ikoone, templeid või midagi
muud sellelaadset.“ Ole palun minuga kannatlik, ma näitan sulle,
et ka Läänes on tegelikult igasuguseid jumalaid, erinemata seega
teistest kultuuridest.
Kust need jumalad pärinevad? Me peame meeles pidama, et
inimesed on loonud kõik jumalad või iidolid. Inimene on sunnitud
rahuldama seda kaasasündinud teadlikkust Jumalast, ühes vajadusega
saada Temaga hästi läbi. Kui luuakse mingi muu jumaluse versioon,
siis see, kes selle valmistas, otsustab, mida on vaja teha, et sellele
jumalale meeldida ja siis see jumalus annab inimesele või lubab tal
teha kõike seda, mida ta leiutaja soovib – samal ajal rahuldades seda
kaasasündinud vajadust kedagi kummardada. Kuula nüüd, mida
Paulus edasi ütleb:
Jah, nad tundsid Jumalat, aga nad ei kummardanud teda kui Jumalat
ega isegi mitte tänanud teda. Ja nad hakkasid välja mõtlema rumalaid
ideid, milline Jumal võiks olla. Selle tagajärjel muutus nende mõistus
pimedaks ja segaseks. Väites, et nad on targad, muutusid nad hoopis
äärmiselt rumalaks. Ja selle asemel, et kummardada aulist, igavest
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Jumalat, kummardasid nad ebajumalaid. (Rm 1:21–23, NLT)

Meie fookus ei ole kujutelmade loomisel, vaid üksnes ühe
sügavama probleemi tagajärjel, milleks on Tema mittekummardamine
Jumalana. Selles punktis on oluline paika panna, mis on tõeline
jumalakummardamine ehk ülistus. Kui me arvame, et see seisneb
selles, et koguduse ülistustiim laulab „aeglast laulu“, siis me ei saa
siinsele sõnumile küll üldse pihta. Tõelise ülistuse kõige tõepärasem
definitsioon ei ole muusika ja laulmine, vaid pigem sõnakuulelikkus.
Mitmete raamatute autorina olen ma õppinud, et kui ma hakkan
raamatus kasutama mõnd suhteliselt tundmatut mõistet, pean
ma kõigepealt esitama selle põhidefinitsiooni, kas siis seda otse
defineerides või kasutades seda viisil, mis täielikult illustreerib selle
sõna tähendust. Seesama kehtib kõikide autorite puhul ja Jumal ei
ole selles asjas erinev.
Kui sa otsid sõna „ülistus“ esmakordset esinemist Piiblis, siis
see on 1. Moosese 22:5. Aabraham räägib oma sulastega, teatades
neile, mida tema ja Iisak mäel tegema hakkavad. Aabraham ütleb:
„Me läheme poisiga veidi kaugemale. Me kummardame seal.“ Mida
kavatses ta veidi kaugemal teha? Kas kavatses ta laulda aeglast
laulu Jumalale või koguda kokku mõned muusikud ja lauljad, et
pidada koguduses ülistusteenistust? Mitte sugugi. Ta kavatses seal
kuuletuda sellele, mida Jumal oli tal kolm päeva varem käskinud
teha – ohverdada oma ainsa poja.
NLT kasutab Roomlastele 1:21 sõna „kummardama“, samas kui
mõned teised tõlked kasutavad sõna „austama“. Need sõnad on
omavahel seotud. Me austame Jumalat või mõnd võimuesindajat
sellega, et me kuuletume. Me teotame või halvustame, kui me ei
kuuletu. Me võime silmakirjalikult kiita, kirjutada laule ja nii edasi,
aga kui me ei tee seda, mida Jumal soovib, siis me solvame Teda,
mis on kummardamise (või austamise) vastand ehk antonüüm.
Oli päev, mil Jumal ütles oma rahvale: „Ma vihkan, ma põlgan teie
pühi ja mulle ei meeldi lõhn teie pühalikel koosolekuil! Saada ära mu
eest oma laulude kära ja ma ei taha kuulda su naablite mängu! Aga
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õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!“ (Am 5:21,
23–24). Õiglus või õiglane elu on kuuletumine Tema meelevallale,
mitte see, mida meie peame jumalakartlikuks eluks.
Vana lepingu ajal andis Jumal Moosesele korraldusi selle kohta,
millised on Talle vastuvõetavad ohvrid. Ta rahvas võis tuua Talle
erinevaid ohvreid kummardamisena: tall (vt 2Ms 29:39–41),
härjavärss (vt 2Ms 29:10–14), vili (vt 2Ms 29:41) ja paljud
teised. Samuti võisid nad põletada telgis ja templis püha viirukit
kummardamise vormina (vt 3Ms 2:2). Ent ühel päeval ütles Jumal:
„Ma õnnistan neid, kellel on alandlikud ja rusutud südamed,
kes värisevad minu sõna ees. Aga need, kes valivad oma tee ...
nende ohvrit ei võeta vastu. Kui sellised inimesed ohverdavad
härjavärsi, siis ei ole see rohkem vastuvõetav kui inimohver. Kui
nad ohverdavad talle, siis on see nii, nagu oleksid nad ohverdanud
koera. Kui nad toovad viljaohvri, võiksid nad samahästi ohverdada
sea verd. Kui nad põletavad viirukit, siis on see nii, nagu õnnistaksid
nad ebajumalat.“ (Js 66:2–3, NLT)

Ta alustab sellega, et teeb kindlaks need, kes tulevad Ta õnnistuse
alla, need, kes värisevad Ta sõna ees. See kirjeldab inimest, kes peab
sõnakuulelikkust kõige tähtsamaks asjaks. Nemad on need, kellele
saab osaks Tema tähelepanu.
Seejärel pöördub Ta nende poole, kes valivad omaenda tee Tema
kummardamiseks (Talle kuuletumiseks). Nende kummardamist
mitte ainult ei võetud vastu, vaid seda peeti sarnaseks inimohvriga
(külmaverelise mõrvaga), koera ohverdamisega, sea verega ja
ebajumala õnnistamisega. Need teod on Tema silmis jälestusväärsed.
Kui keegi oleks päriselt ka neid põlatud asju ohverdanud või
mõrvanud kedagi, oleks ta Iisraeli kogukonnast välja heidetud või
teda surmaga karistatud. See on karm ja kindel. Seega ei olnud
nende ülistus ilmselt üldse ülistus, kuigi see oli kooskõlas nende
juhtnööridega, mis olid kummardamise kohta antud 2. ja 3. Moosese
raamatus.
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The Message parafraas ütleb seda nii: „Teie ülistusteod on
patuteod.“
Pea meeles, et see on Ta lepingurahvas, need, kes said Ta tõotuste
osalisteks. Miks kuulsid nad selliseid kurjakuulutavaid sõnu?
Sellepärast, et nad kummardasid omal viisil ega kuuletunud Talle.
Seesama kehtib ka meie kohta – me võime laulda laule Jumalale,
käia ülistuskoosolekutel või tunnistada oma lojaalsust Jumalale,
isegi kooskõlas Uues Testamendis ette nähtud viisidega. Aga kui
selle aluseks ei ole sõnakuulelikkus, siis ei ole meie ülistus tegelikult
üldse ülistus. Kas meile pole öeldud: „Te peate elama kui Jumala
sõnakuulelikud lapsed“ (1Pt 1:14, NLT)?
Teine juurprobleem, mida Paulus mainib, on Jumalale tänu
andmata jätmine ehk tänamatus. Kui me arvame, et meil on õigus
teatud elustiilile, et me väärime teatud materiaalseid asju või ootame
teatud laadi staatust, siis me oleme keskendunud enesele ja järelikult
tänamatud. Me oleme ju pealegi teinud kõvasti tööd, planeerinud,
seadnud eesmärke, unistanud sellest, mida me oleme saavutanud või
loonud, seetõttu me tunneme uhkust omaenda kätetööst.

Tulemuseks saadud käitumine
Need sügaval asetsevad suhtumised, millega me pöörame oma
sisemise soovi kuuletuda, austada ja tuua tänu millelegi muule kui
Jumalale, on need, mis aitavad kaasa ebajumalakummardamisele
inimeses, kogukonnas või terve rahva seas. Paulus ütleb seejärel:
Sellepärast on Jumal nad andnudki nende südamete himudes
rüvedusse, oma ihusid ise pilastama. Nemad on Jumala tõe
vahetanud vale vastu ja on austanud ning teeninud loodut enam kui
Loojat, kes on ülistatud igavesti. Aamen. (Rm 1:24–25)

Pea meeles, et selle kõige juur on sõnakuulelikkuse ja tänulikkuse
puudumine Jumala vastu. Nüüd me ülistame (kuuletume) oma
langenud loomuse himusid. Me alistume sellele, mis oli loodud,
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aga on nüüd vigane ja neetud. Me oleme oma moraalitundes
teinud kompromisse ja vahetanud tõe vale vastu. See, mida nüüd
peetakse tarkuseks, on tegelikult rumalus. See, mida maailm peab
normaalseks, ei ole tegelikult normaalne. See jätkub, kuni seda, mis
on tõeliselt hea, peetakse kurjaks, ja mis on tõeliselt kuri, peetakse
heaks. Seejärel me loeme:
Sellepärast on Jumal nad andnud häbematuisse ihadesse ... (Rm
1:26)

Pärast seda väidet kulutab Paulus mõned järgmised salmid, mis
koosnevad NLT-s 137-st sõnast, sellele, et lugeda üles kakskümmend
kaks pahategu Jumala vastu. Selles loetelus esinevad sellised asjad
nagu mõrv, tagarääkimine, vihkamine, ahnus, sõnakuulmatus
vanematele ja homoseksuaalsus. Paljastav tõsiasi on see, et
Paulus kasutab viiskümmend üheksa oma 137-st sõnast (umbes
nelikümmend kolm protsenti) homoseksuaalsusest rääkimisele,
aga pühendab ülejäänud kahekümne ühele pahateole igaühele vaid
mõne sõna, kommenteerimata neid pikemalt. Miks on see nii?
Kas Jumal eraldab homoseksuaalsuse ja annab meile loa kohelda
homoseksuaale kui hullemaid patuseid, kui on need, kes harrastavad
teisi patte? Kindlasti mitte! Ta teeb pigem selgeks, et poolehoid
homoseksuaalsuse vastu on üks parimaid indikaatoreid ühiskonnast,
mis on ülepeakaela langemas ebajumalakummardamisse. Pöördugem
tagasi Pauluse sõnade juurde:
Sellepärast on Jumal nad andnud häbematuisse ihadesse; sest nende
naised on vahetanud loomuliku sugulise käitlemise loomuvastasega,
ja samuti on ka mehed loobunud loomulikust naise sugulisest
käitlemisest ja on oma himus süttinud üksteisest ja teinud rõvedust
mees mehega ja kätte saanud iseenestes oma eksimuse palga, mille
pidid saama. (Rm 1:26–27)

Ühiskond, mis lakkab tunnustamast ja tänamast Jumalat ja Talle
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kuuletumast, suundub seksuaalperverssuste, eriti homoseksualismi
tunnustamise poole, seejärel seda jaatades (heaks kiites) ja lõpuks
sellele aplodeerides (seda julgustades). Paulus nimetab seda
käitumist häbiväärseks ja ebaloomulikuks.
Tõde on vahetatud vale vastu, mis lõpuks viib segadusse soolise
kuuluvuse osas.
2017. aasta jaanuaris pühendas ajakiri National Geographic oma
numbri sellele, mida ta nimetas „Soorevolutsiooniks“. Toimetajad
kutsusid kokku terve rea inimesi, kes esindasid erinevaid
seksuaalseid või soolisi suundumusi, mida surelik inimene on loonud.
Ajakiri konsulteeris juhtivate ekspertidega inimseksuaalsuse alal
erinevates ülikoolides ja kolledžites. Mõned terminid, mida kasutati
seksuaalsete ja sooeelistuste kirjeldamiseks, olid soovaba, queer,
androgüünne, transsooline, paiksooline, vabasooline, vahesooline,
hetero, kahesooline, muutsooline, transpoiss või transtüdruk ja nii
edasi. See kõlab targalt, aga langeb rumaluse ja pettuse kategooria
alla.
Inimesi, kes leiutavad neid mõisteid, peetakse tarkadeks, harituteks
ja oma aja ekspertideks. Kuhu meie ühiskond välja jõuab, kui
selline mõtlemine on meie teejuhiks? Uuringud on näidanud, et
Ühendriikide valitsus on kulutanud rohkem kui kakssada miljardit
dollarit sooidentiteedi ja homoseksuaalsusega seotud probleemidele.
Kas te suudate ette kujutada, kui palju võimalusi oleks saanud luua
nende ressurssidega? Seda raha oleks saanud kasutada, et parandada
koolirajatisi, tugevdada politseijõude, renoveerida lennujaamu
ja teisi avalikke rajatisi ning mis kõige tähtsam, aidata kodutuid,
üksikemasid ja puuetega inimesi. Ent see tohutu rahasumma kulutati
üleni eesmärgil valida seksuaalseid eelistusi, mis on vastuolus
sellega, kuidas Jumal inimkonna lõi. Algusest peale kuulutab
pühakiri: „Ja Jumal lõi inimese ... ta lõi tema meheks ja naiseks“
(1Ms 1:27). Tema on see, kes määrab meie soo. Tema teab, mis on
parim, sest Ta armastab meid.
Ometi tehakse seda kõike tark olemise maski all, kui tegelikult on
see rumal ressursside raiskamine. Mis veel hullem – see õhutab vale

MIS ON EBAJUMALAKUMMARDAMISE TAGA?

109

käitumist ja hoiab inimesi vangis elustiili käes, milleks nad ei olnud
loodud.
Me oleme ühiskonnana alla neelanud vale, et tegemist on
„inimõiguste“ küsimusega, lubades seega väga väikesel protsendil
inimestest siduda see rassil või sool põhineva diskrimineerimisega.
Need on õigused, mille eest me peaksime võitlema, aga see ei ole
seesama, mida teevad need, kes identifitseerivad end erinevalt
sellest, kuidas nad loodi.
See on see absurdne käitumine, mis sünnib, nii nagu Paulus
ennustas, kui me lakkame tõeliselt kummardamast Jumalat, Talle
kuuletumast ja olemast tänulik. Aga miks ei tee juhid suud lahti ega
paljasta need eksitavad uskumused ja püüdlused? Me oleme hakanud
kartma tõde ja võtnud omaks valed ja pettuse. Me oleme triivinud
ebajumalakummardamisse ja see on võtnud meie rahva tugevasse
haardesse.
Ühiskond võib seda nimetada progressiks, aga tegelikult on
see kaldumine rumalusse. Pauluse sõnad, mis on kirjutatud kaua
aega tagasi, paljastavad, kuidas seksuaalne ja sooline perverssus
põhinevad ebajumalakummardamisel. Seejärel loetleb ta üles
edasised tagajärjed.
Ja nagu nad heaks ei arvanud kinni pidada Jumala tunnetamisest,
nii on Jumal nad andnud hoolimatu meele sisse, tegema seda, mis
ei kõlba; nad on täis kõike ülekohut, kurjust, ahnust, tigedust,
täis kadedust, mõrva, riidu, kurikavalust; nad on keelekandjad,
laimajad, Jumala vihkajad, ülbed, suurelised, hooplejad, leidlikud
kurjale, sõnakuulmatud vanemaile, mõistmatud, lepingu rikkujad,
armuheitmatud, halastamatud ... (Rm 1:28–31)

Sa ei pea eriti kõvasti otsima, korraldama juhtumiuuringut
või minema ühiskonnaõpetuse kursusele, avastamaks sedalaadi
käitumist meie ühiskonnas. See on laialt levinud, ohjeldamatu,
hävitades elusid, perekondi ja rahvaid. See perversne käitumine ja
selle heakskiit on sotsiaalse kokkuvarisemise, suhete nurjumise ja
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igasuguste sõdade taga.
Kui see kõik ei ole veel piisavalt traagiline, ütleb Paulus lõpetuseks:
Nad teavad, et Jumala õiglus nõuab, et need, kes selliseid asju teevad,
väärivad surma, ometi teevad nad neid ikkagi. Veelgi hullem, nad
õhutavad ka teisi neid tegema. (Rm 1:32, NLT)

Valitsus, meedia, televisioon ja filmiprodutsendid, sotsiaaltöötajad,
juhid, mõjutajad ja kogu ühiskond on täiesti teadlik sellest Loojavastasest käitumisest, aga nad eiravad seda, mida ütleb nende
südametunnistus ja mida kogu loodu kuulutab. Ja selleks, et
leevendada oma südametunnistuse häält, õhutavad nad teisi sama
tegema, lootes, et see vaigistab tõe nende südames.
Kogu see ülevalpool loetletud käitumine on ebajumalakummardamise kui juurprobleemi tagajärg – Jumalale ei tooda seda
ülistust (austust ja sõnakuulelikkust) ning tänulikkust, mida Ta
väärib. Jumalat tunnustab tõeliselt meie käitumine Tema suhtes,
mitte ainult ebasiirad sõnad. See käib kogu inimkonna kohta, aga
pöörakem nüüd oma tähelepanu sellele, kuidas see ilmneb inimese
elus, kes on juba Temaga suhtes.

ASU TEGEVUSSE
Ülistus on otsus kuuletuda Jumalale, Teda austada ja tänada. Kui me
hülgame ükspuha millise osa sellest tõelisest ülistusest, siis me jätame
ennast kaitseta pettusele, mis viib välja ebajumalakummardamiseni.
See on tõsi meie suhtes individuaalselt ja kultuuriliselt.
Esimene kirjapandud ülistustegu pühakirjas oli see, kui Aabraham
kuuletus Jumalale, minnes ohverdama Iisakit. Mis on Jumal käskinud
sinul teha? See võib olla midagi, millele Püha Vaim on sind üles
kutsunud, kui sa loed Piiblit või see võib olla midagi, mille Tema on
sulle südamele pannud, mis on sulle eriomane.
Kuidas muudab see peatükk viisi, kuidas sa mõtled sellele ülesandele
Jumalalt? Võta nüüd hetk aega, et küsida Jumalalt, milliseid samme
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sa saad astuda, et täita seda ülesannet täna ja kindlasti täna Teda selle
eest, et Ta on valinud sind seda tegema, et Ta räägib sinuga ja et Ta
on sinuga, kui sa teed teoks oma ülistuse sõnakuulelikkusena.
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Ebajumalakummardamine maailma rahvaste seas on juba piisavalt
halb, aga selle leidmine nende hulgas, kellel on leping elava
Jumalaga, on hirmus.
Jakoobus viitab sedalaadi ebajumalakummardamisele kui
abielurikkumisele. Seda on sellepärast nii tähistatud, et meil
on leping Jumalaga ja täpselt nii, nagu mees või naine, kes on
truudusetu oma abikaasa vastu, on ka meiega – kui meie anname
ennast ebajumalakummardamisele, siis me oleme truudusetud meie
abikaasa Isanda Jeesuse Kristuse vastu.

Kuningas Saul ja amalekid
Alustame Vanas Testamendis ja liigume siis Uue juurde. Iisraelil
oli alates nende isast Aabrahamist leping Jumalaga. Jumal oli andnud
Iisraeli kuningas Saulile prohvet Saamueli läbi korralduse: „Ja nüüd
kuule Jehoova sõnu“ (1Sm 15:1). Jumala tahtest ei olnud võimalik
valesti aru saada – see oli sirgjooneline ja asjakohane. Kuningal kästi
täielikult hävitada amalekid – kõik mehed, naised, lapsed ja loomad.
See oli Jumala kättemaks selle eest, kuidas amalekid seisid vastu
Iisraelile, kui nad põgenesid Egiptusest ja olid kõige haavatavamad.
Kuningas Saul kogus kohe kokku sõjaväe, et rünnata amalekke. Ent
me loeme:
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Ja Saul lõi amalekke Havilast kuni Suuri teelahkmeni, mis on
Egiptuse ees. Ja ta võttis Agagi, Amaleki kuninga, elusalt vangi,
aga kogu rahva ta hävitas mõõgateraga sootuks. Aga Saul ja
rahvas andsid armu Agagile ja parimaile pudulojustest ja veistest,
nuumloomadele ja talledele, ja kõigele, mis oli hea ega tahtnud neid
hävitada sootuks; aga kõik, mis oli väärtuseta ja väeti, nad hävitasid
sootuks. (1Sm 15:7–9).

Paljudele Iisraelis tundus, et Saul kuuletus Jehoova sõnale, aga
kohe pärast seda me loeme: „Siis tuli Saamuelile Jehoova sõna,
kes ütles: „Ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta
on taganenud minu järelt ega ole täitnud mu käsku!“ Siis Saamuel
vihastus ja kisendas kogu öö Jehoova poole.“ (1Sm 15:10–11) Saul
ei andnud Jumalale seda ülistust, sõnakuulelikkust, mida Ta vääris.
Ta ei olnud ustav Jumalale.
Ma mäletan, kuidas üks kimbatuses isa rääkis mulle usalduslikult,
et üks tema suuremaid väljakutseid oma teismelise pojaga on
see, et see noormees tegi osaliselt ära selle, mis tal teha kästi, aga
seejärel läks minema ja tegi, mida ta ise tahtis, mis tavaliselt seisnes
sõpradega aja veetmises. Kui isa temalt aru päris, sai poeg vihaseks
ja sähvas vastu: „No kuule, isa, ära ole minuga nii karm. Ma tegin
ära üheksakümmend protsenti sellest, mis sa mul teha käskisid.
Miks oled sa nii ülinõudlik? Miks ei vaata sa sellele üheksakümnele
protsendile, mis ma ära tegin, selle asemel et vaadata seda kümmet
protsenti, mida ma ei teinud?“ Isa oli pettunud.
Ma ütlesin sellele isale: „Siis on ka Jumal ülinõudlik.“ Ma
meenutasin talle seda vahejuhtumit amalekkidega. Ma ütlesin talle,
et Saul tappis vähemalt sada tuhat meest, naist ja last. Ma olen
kindel, et ta lõi ka maha palju rohkem lambaid, kitsi ja veiseid, kui
ellu jättis. Seetõttu me võime vabalt öelda, et Saul täitis rohkem kui
üheksakümmend protsenti sellest, mida Jumal käskis tal teha, ometi
ütles Jumal, et Saul on olnud Talle sõnakuulmatu ja kasutas hiljem
Sauli käitumist iseloomustades sõna „mäss“ (salm 23).
See Piibli lugu aitas tol isal aru saada, et ta tajub õigesti, et ta poja
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käitumises on midagi valet.
Tegelikult olen ma kindel, et kuningas Saul oli üheksakümne üheksa
protsendi lähedal selle tegemises, mida Jumal tal teha käskis. Miks
ei keskendunud Jumal kõigele sellele, mida Saul tegi, selle asemel
et keskenduda ühele protsendile, mida ta ei teinud? See tunduks
ülearuse nõudlikkusena enamiku inimeste silmis, aga Jumalale ei ole
osaline kuuletumine, isegi peaaegu täielik kuuletumine, mitte üldse
kuuletumine, vaid pigem vastuhakk. See ei anna Jumalale seda au ja
ülistust, mis Talle kuulub.
Seejärel astub Saamuel Saulile vastu, kes, olles petetud, eitab
kategooriliselt süüdistust, aga Saamuel osutab nendele loomadele,
keda ohverdati. Seejärel püüab Saul panna süü inimestele, aga
Saamuel korrigeerib teda: „Ei, sina oled see, kes vastutab, sina
oled see, kes ei ole kuuletunud Jumalale“ (parafraseeritult). Kui
prohveti vastasseis on ajanud Sauli nurka, toob Saamuel kuuldavale
hämmastava tõe ebajumalakummardamise kohta:
Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt,
tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus!
Et sa oled põlanud Jehoova sõna,
siis põlgab temagi su kuningaks olemist! (1Sm 15:23)

Hetkel keskendun ma teisele väitele – „tõrksus on nagu ebajumalate
teenistus“. Tõrksus tähendab „tõukamist“ või „surumist“. Saul seisis
vastu tõele, täielikule sõnakuulelikkusele.
Järgmised sõnad „on nagu“ on selles salmis kaldkirjas, mis
tähendab, et need puuduvad algtekstis. Seal ei ole heebreakeelseid
sõnu ja tõlkijad lisasid need, et teha lugemist lihtsamaks. Parem
tõlge oleks olnud: „Tõrksus on ebajumalate teenistus.“
Reaalsus on see, et kui keegi tunneb tõde, tunneb Jumala tahet,
teab, mida Jumal on rääkinud ja ometi seisab vastu ja ei kuuletu,
siis on tegemist ebajumalakummardamisega. Põhjus? Nende tahe,
plaanid, soovid ja igatsused on seatud Jumalast kõrgemale. Kõik
need asjad tulevad enne Teda ja ebajumal ongi just see, mille me
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seame Jumalast ettepoole.
Saul uskus ja isegi tunnistas: „Ma olen kuuletunud Jumalale.“ Aga
kuna ta ei kuuletunud täielikult, vaid otsustas seada inimeste soovid
(täpsemalt, ta enda soovid) kõrgemale Jehoova sõnast, siis oli see
ebajumalateenistus. See tegi ta pimedaks ta enda sõnakuulmatuse
suhtes Jehoova vastu.
See, mida me nägime kogu inimkonna kohta Rooma kirjas,
kehtib loomulikult ka Sauli suhtes. Sauli ebajumalakummardamise
juureks ei olnud kujud, altarid või templid. Selleks oli pigem Jumala
ilmajätmine Talle kuuluvast ülistusest, sõnakuulmatus selle vastu,
mida Ta ilmutab.
Selline käitumise põhilaad viib selleni, et teadmatult vahetatakse
tõde välja vale vastu, seetõttu hakkas pettus Saulist kinni haarama.
See juhtis ta „rumala mõtlemiseni“ ja „asjade tegemisele, mida ei
peaks kunagi tegema“. Sauli ebajumalakummardamise traagiline
tagajärg oli see, et ta elu muutus üha enam ja enam kurjemaks. Ta
muutus kadedaks, nõudlikuks, ebamõistlikuks, raevukaks, Jumala
sulaste vihaseks ründajaks, mõrtsukaks ja küsis isegi Jumala asemel
nõu nõialt. Need on mõned Sauli iseloomujooned, mis võrsusid ta
ebajumalakummardamise juurest.
Sageli muutuvad need, kellel on suhe Jumalaga ja ometi valivad
omaenda soovid, mis on vastuolus sellega, mida Jumal on selgelt
pühakirja läbi ilmutanud, oma sõnakuulmatuse suhtes pimedaks.
Nii nagu juhtus Sauliga, pimestab ebajumalakummardamine meid
tõe suhtes. Me oleme nüüd vahetanud tõe pettuse vastu ja usume, et
Jumal on meie poolt. Me arvame, et Ta mõistab meie südant ja vaatab
seega läbi sõrmede käitumisele või kiidab heaks meie elustiili, kui
me tegelikult oleme opositsioonis Temaga ja oleme muutnud ennast
Jumala vaenlaseks.

Rahulolu
Ma tutvustan järgmist ebajumalakummardamise aspekti,
defineerides kaht võtmesõna. Esimene on „rahul“ (rahulolu).
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Merriam-Webster defineerib seda nii: „... rahulduse tundmine või
ülesnäitamine oma vara, staatuse või olukorra suhtes.“ Kreekakeelne
sõna, mida kõige sagedamini kasutatakse sõna „rahul“ puhul, on
arkeo ja seda defineeritakse nii: „... küllaldane olema, piisama,
rahuldama ja kaudselt – tugev olema ja võimeline aitama kedagi.“
Me ei saa korralikult teenida, kui me ei ole rahul. Selle vooruse
puudumine teeb meid altiks vaatama olukordadele vaatenurgast
„kuidas minul sellest kasu on?“. Välised teod ja sõnad võivad
tunduda isetute või isegi ennast ära salgavatena, aga kui need ei
põhine rahulolul, siis toidavad neid enesekesksed motiivid.
Paulus ütles kogudusele: „Ma ei ütle seda puuduse pärast; sest
ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on“ (Fi 4:11). Tal
oli vajadusi, ent ta just informeeris neid, keda ta teenis, et ta ei
otsi andi enda kasuks, vaid pigemini nende kasuks. Ta ei saanud
valetada või liialdada pühakirja kirjutades, seetõttu me teame, et see
oli tõepoolest tema motiiv, mitte mingi poliitiliselt korrektne väide.
Ainus võimalus, kuidas ta motiivid said olla nii isetud, peitus selles,
et ta oli täiesti rahul, isegi siis, kui ta ees seisid tõelised vajadused.
Sellepärast on meile usklikena öeldud: „Ent jumalakartus on
suur tuluallikas, kui ta on ühendatud rahulolemisega. Aga kui meil
on peatoidust ja ihukatet, siis olgem sellega rahul“ (1Tm 6:6, 8).
Rahuloluga on seotud suur tulu, ent see tulu ei ilmne alati meie
plaani mööda. Rahulolu aitab meil püsida kindlana ja mitte järele
anda, enne kui me näeme palvevastuseid.
Ma palusin palves Isandalt Tema definitsiooni rahulolule. Ma
kuulsin oma südames: „Täielik rahuldatus minu tahtes.“ Meie Isanda
Jeesuse elu on pilt rahulolust endast. Me kuuleme seda korduvalt
Tema sõnades: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes
mind on läkitanud, ja lõpetan tema töö“ (Jh 4:34). Tema rahulolu
Jumala tahtega ja pühendumine sellele ilmneb selgesti messiaanlikus
psalmis, mis ütleb: „Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega
ja sinu käsuõpetus on mu sisemuses!“ (Ps 40:9) Väljaspool Jumala
tahet ei eksisteerinud Tema jaoks mingeid soove või kirgi. Tema
kireks oli täita Ta Isa soove.

118

KRÜPTONIIDI TAPMINE

Rahulolu ei tohi segamini ajada enesega rahulolemisega, sest
tähenduselt ei ole need omavahel üldsegi lähedased. Sa näed,
kuidas Jeesus „ohverdas ... palveid ja anumisi suure hüüdmise ja
silmaveega“ (Hb 5:7). Ta lükkas ümber rahavahetajate lauad ja Tal
oli suur igatsus süüa õhtust koos apostlitega enne oma kannatuste
rada. Ta ei olnud rahul sellega, kui nägi inimesi seotuna, haigena ja
kadununa. Ta seisis kui sõdur rõhutute eest. Ent kui kõne alla tulid
Tema vajadused või soovid, oli Ta rahul. Ta esitas oma soovid oma
Isale ja uskus, et Ta Isa varustab Teda.
Sellest rahulolust sündisid sõnad: „Mina elan Isa läbi.“ See tõi
kaasa ebamaise kindluse ja stabiilsuse, nii et Ta kuulutas julgelt: „Ma
tean, kust ma tulen ja kuhu ma lähen“ (Jh 6:57 ja 8:14). Selletõttu ei
olnud võimalik Teda heidutada või eksitada ja Ta oli täiuslik sulane.

Ahnus
Teine võtmesõna, mis on seotud ebajumalakummardamise
defineerimisega, on „ahne“ (ahnus), see on rahulolemise täielik
vastand. See ei ole sõna, mida meie igapäevavestlustes palju kuulda
on, seepärast on oluline see kindlaks teha, et seda pühakirjas ära
tunda ja sellest aru saada.
Alustame ingliskeelse definitsiooniga. Websteri oma ütleb – „tugev
soov omandada ja omada midagi eeldatavalt head“. Kreeka keele
poole pöördudes muutub definitsioon rohkem kirjeldavaks. Aga
enne kui me seda teeme, vaatame kõigepealt seda, mida ütleb Paulus
Kolossa kirjas, kus ta lõpuks jõuab ahnuse mainimiseni:
Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige
seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel.
Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal! Sest
teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Kui
Kristus, meie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga
avalikuks au sees. (Kl 3:1–4)
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Paulus annab meile võtme, kuidas jääda rahulolu seisundisse. Kui
me mõistame täielikult, et oleme Jeesuse Kristuse läbi kõikväelise
Jumalaga lepingus, siis me saame aru, et meil ei ole millestki
puudust – absoluutselt mitte millestki. Jeesus ütleb, et meile kuulub
kuningriik ja kui me otsime esmalt, mitte teise või kolmandana,
Tema kuningriiki, lisatakse meile kõik see, mida me vajame.
See määratleb vaenlase esimese suurema rünnaku Jeesuse
vastu. Kõrbekiusatuse ajal püüdis Saatan panna Jeesuse otsima
varustatust väljaspool oma Isa. Tingimused olid kohutavad –
pärast neljakümnepäevast paastu oli Jeesus väga näljane. Vaenlase
lootuseks oli meelitada Ta välja rahulolekust ahnusesse, aga Jeesus
keeldus. Varsti pärast seda tulid inglid ja toitsid Jeesust taevase
roaga. Vaenlase plaan kukkus Jeesuse peal läbi, aga see ei tähenda,
et ta ei kasutaks sama strateegiat meie vastu. Ta võtab meid sihikule,
et panna meid hankima oma varustust omal viisil, selle asemel et olla
rahul kuningriigi varustatusega.
Paulus ütleb, et need, kes otsivad Jumalat, ei kasuta Jumalat mitte
üksnes selleks, et saada Temalt seda, mida nad tahavad, vaid need,
kes kirglikult igatsevad Ta südant ja meelehead on need, kes leiavad,
et nende meel on suunatud sellele, mis on ülal. Selles seisundis me
oleme nagu Jeesus. Meie kirg on teha Tema tahet, kes meid läkitab.
Imeline tagajärg on see, et meid ei saa nüüd heidutada ega eksitada ja
me oleme valmis olema tõelised kuningriigi sulased, nii nagu Jeesus
seda oli. Paulus jätkab:
Sellepärast surmake oma maapealsed liikmed: hoorus, roppus,
kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumalateenistus; nende
pärast tuleb Jumala viha ... (Kl 3:5–6).

Vaata Pauluse sõnu „ahnus, mis on ebajumalateenistus“. Siin on
meie järgmine võti, mõistmaks, mis on tegelikult ebajumalateenistus.
Seda on lihtne avastada paganarahvaste seas, kes on ehitanud
kujusid, altareid ja templeid, aga „tsiviliseeritud kultuuris“ on vaja
arusaamist ja eristamisvõimet. Paulus ütleb, et kui me liigume
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rahulolust ahnusesse, siis me oleme liikunud lähedasest suhtest
Jumalaga ebajumalateenistusse ja abielurikkumisse.
Vaatame nüüd kreekakeelset sõna pleonexia, mida on tõlgitud selles
salmis „ahnusena“. Lubage ma esitan kolm erinevat definitsiooni
autoriteetsetest allikatest:
„Ebakohane soov rohkema järele“ (Pillar).
„Olukord, kus soovitakse omada rohkem kui kohane“ (BDAG).
„See vihjab ennastjumaldavale, ahnitsevalt vaimule“ (CCE).
Keskendame oma tähelepanu viimasele definitsioonile –
„ennastjumaldav ahnitsev vaim“. Kui me ei ole kiindunud
kuningriiki, sest me pole seda esmalt otsinud, siis me läheme üle
ellujäämisrežiimile. Nüüd me haarame kinni kõigest sellest, mis me
enda arust vajame, et olla rahuldatud. Me pöördume lõbu, rikkuse
ja materiaalse kasu, kuulsuse, seisundi, positsiooni, reputatsiooni,
seltsielu, naudingute, võimu, meelevalla, lihahimu ja paljude teiste
tahtmiste poole ennastjumaldavalt seisukohalt. Me leiame ennast
sellest olukorrast, kus me ei ole rahul. Me rabeleme, sest meil
puudub rahu ja me pole rahul sellega, mis Jumal on meile andnud.
Me leiame, et oleme pinges Tema plaani või tegevuse pärast oma
elus.
Pole kahtlustki, et rahulolu ja ahnus on vastandlikud jõud.
Rahulolu viib meid eemale ebajumalakummardamisest ja lähemale
Jumala südamele, samas kui ahnus viib meid eemale Jumalast ja
ajab meid ebajumalakummardamise altaritele. Need on vastupidise
tähendusega vastandlikud sõnad, mis veel enam näitab nende
erinevust. On kerge mõista, miks Heebrea kirja autor on nii julge
järgneva väitega:
Teie meelelaad olgu rahaahnuseta; olge rahul sellega, mis teil on.
Sest tema on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!“ Nii
võime siis julgesti öelda: „Isand on minu abimees, ei ma karda! Mis
võib inimene mulle teha?“ (Hb 13:5–6)

Me leiame järgmises peatükis, et jumalik rahulolu annab meile
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kindluse igas ebasoodsas olukorras. See hoiab meid langemast
lõksudesse, mis maailm seab usklikele. Rahulolu kätkeb endas suurt
tulu ja rahu, mis ületab mõistmise.
Sellele vastupidiselt on ahnus rahutuse elupaik ja seda toidavad
lakkamatud himud ja kired. See on seisund, millele nii pettus kui ka
häving on ähvardavalt lähedal.

ASU TEGEVUSSE
Meie jaoks on eluliselt tähtis selgelt aru saada Jumala Sõna tõest.
See on meie jaoks kirja pandud, seepärast ei ole meil kellelgi
vabandust. Keegi meist ei saa seista Jumala ees ja öelda: „Aga,
Isand, ma ei teadnud.“ Täpselt nii, nagu Ta ilmutab ennast läbi loodu
kõikidele inimestele ja neil ei ole mingit vabandust, on Ta ilmutanud
enda tahet pühakirjas, nii et meil ei ole ka mingit vabandust.
Nii raske kui võib olla selle kuulmine, et osaline sõnakuulelikkus
on sama mis ebajumalateenistus, võime siiski olla tänulikud seda
õppides. Kui me teame, milles test seisneb, siis võime selle iga kord
edukalt läbida. See on Jumala headus ja halastus.
Kuna on nii kerge mitte näha neid paiku, kus me oleme olnud
osaliselt sõnakuulelikud, kangekaelsed või ahned, siis palu, et Püha
Vaim ilmutaks sulle kõik su eluvaldkonnad, mis on selle mõju alla
sattunud. Paranda meelt kõikide valdkondade pärast, mis Ta sulle
näitab ja palu, et Ta puhastaks sind. Lõpuks palu, et Ta täidaks su elu
uuesti, tehes su võimeliseks järgima Teda sõnakuulelikkuses kogu
südamest.
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Eelmises peatükis ma esitlesin kahte erinevat ebajumalakummardamise aspekti – kangekaelsus ja ahnus. Ühendame need nüüd,
sest need käivad käsikäes. Selle paljastamine, kuidas nad koos
toimivad, toob meid sammu võrra lähemale arusaamisele, mis
muudab uskliku vastuvõtlikuks krüptoniidile.

Raske stsenaarium
Vaatame taas kuningas Sauli. Ta ei olnud rahul Jumala tahtes
püsimisega. Ta kangekaelsus tegi ta vastuvõtlikuks ahnusele. Tema
esimene ülestähendatud viga ei juhtunud amalekkidega, see sündis
ta valitsemise algusajal, kui ta seisis vastakuti vilistitega. Need
Iisraeli vaenlased olid kokku kogunud tohutu suure armee kolme
tuhande sõjavankriga, mis tol ajal olid nagu tankid ja nii paljude
jalameestega, keda oli nii palju kui liivateri mererannas. Nad olid
laagris Mikmasis ja olid valmis ründama.
Sauli sõjavägi ei olnud selle kõrval midagi. See oli alles formeeritud
ja just alustanud oma tegevust. Me loeme:
Iisraeli mehed nägid, et neil kitsas kätte tuli, et rahvas oli kimbatuses
ja puges koobastesse, kibuvitsapõõsastesse, kaljulõhedesse, keldritesse ja kaevudesse. Heebrealasi läks ka üle Jordani Gaadi ja Gileadi
maale. Saul aga oli alles Gilgalis ja kõik rahvas oli järgnenud temale
värisedes. (1Sm 13:6–7)
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Kas sa suudad ette kujutada, milline surve oli Sauli peal? Sa oled
juht, komandör ja kuningas ja su noorukese armee vastu seisab
palju kogenum, vägev ja tohutu suur sõjavägi. Sauli kõige hullem
õudusunenägu hakkas ta silme all lahti rulluma – mehed sõjaväes
hakkasid ära hüppama. Ent võimalik kergendus on teel – vilunud
prohvet Saamuel, kes pidi tulema sellel päeval sinna ja tooma
Jehoovale ohvri. See uuendaks meeste usalduse Sauli kui juhi vastu
ja annaks neile julgust lahingule vastu astuda. Ent oli üks probleem:
Kui ta oli oodanud seitse päeva, Saamueli poolt määratud ajani,
Saamuel aga Gilgalisse ei tulnud, siis hakkas rahvas tema juurest
laiali valguma. Siis ütles Saul: „Tooge mulle põletusohver ja
tänuohvrid!“ Ja ta ohverdas põletusohvri. (1Sm 13:8–9)

See ei olnud kellelegi saladuseks – Jumal ei olnud volitanud Sauli
ohvrit tooma. See tegevus oli jäetud preestrile (Saamuel oli nii
prohvet kui preester). Et aga Sauli vastu õiglane olla, siis võisid tema
ja ta mehed sellises surveolukorras nagu see mõelda: „Meeleheitlikud
ajad nõuavad meeleheitlikke abinõusid.“ Aga Saamuel oli kohe
toomas selgust selles asjas valitsevasse segadusse:
Aga kui ta põletusohvri ohverdamise oli lõpetanud, vaata, siis tuli
Saamuel ja Saul läks temale vastu teda teretama. Aga Saamuel ütles:
„Mis sa oled teinud!“
Ja Saul vastas: „Kui ma nägin, et rahvas mu juurest laiali valgus ja
sina ei tulnud määratud ajaks, vilistid aga kogunesid Mikmassi, siis
ma mõtlesin: nüüd tulevad vilistid mu vastu alla Gilgalisse, mina
aga ei ole veel Jehoova palet leevendanud! Siis ma söandasin ja
ohverdasin põletusohvri!“
Saamuel ütles Saulile: „Sa oled talitanud mõistmatult: sa ei ole
pidanud Jehoova, oma Jumala käsku, mis ta sulle andis, sest nüüd
oleks Jehoova kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks! Aga
nüüd su kuningriik ei jää püsima: Jehoova on enesele otsinud oma
südame järgi mehe ...“ (1Sm 13:10–14)
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See on see, mida prohvetid teevad – selgitavad igasugused
segadused, tuues meid tagasi selle juurde, mida Isand käsib. Rasketel
aegadel võivad inimesed kergesti unustada, mida Jumal soovib. Sauli
kindlusetusest ja rahulolematusest ajendatud teod edastasid Iisraeli
meestele sõnumi, et rasked ajad annavad neile õiguse otsustada, kas
parem on Jumalale kuuletuda või mitte. See ei ole lihtsalt tõde. Alati
on kõige tähtsam kuuletuda Jumalale, hoolimata sellest, millised on
ajad.
Sauli ebakindlus oli lihtsalt tema puuduliku rahulolu avaldus. Ta
tahtis, et kõik tema ümber oleks tema kontrolli all, aga olukorrad
olid kaugel sellest. Ta vihkas seda survet, mille all ta oli ja tahtis
selle leevendamist. Ta rahulolematus ajas teda ihaldama rahu, mida
ta soovis.
Siin on tõde, millega meil kõigil tuleb kokku puutuda – Jumalat
teenides kohtame sageli ebaõnne, raskusi ja katsumusi. Jeesus
garanteerib seda: „Maailmas on teil ahastust“ (Jh 16:33). Ebaõnn
määrab ära meie usu tugevuse. Kui me leiame, et meie usk on jäänud
nõrgaks, kui meie usumõõtur näitab puudulikku seisu, siis on aeg
hüüda Jumala poole, otsida Ta sõna ja oodata Ta Vaimu. Kui me
teeme neid asju, siis me tuleme katsumusest välja suurema usujõuga
kui varem.
Meie usk on kallis vara, palju kallim kui ükspuha millised ressursid
maa peal. Mõtle selle peale nii – kui keegi pakuks sulle tõrkekindla
äriplaani ja kapitali, mida sellesse investeerida, siis kuidas sa
reageeriksid? Kas sa hädaldaksid siis ja ütleksid: „See on liiga raske
või liiga palju tööd.“ Või haaraksid sa kohe võimalusest kinni ja
püsiksid tõrkekindla plaaniga kindlal kursil? On täiesti ilmne, et me
alustame sellega kohe ja ootame suurt tulu.
See ei erine sellest, millega sa seisad silmitsi iga kord, kui kohtad
ebaõnne, mis on sinust suurem ja usu mind – Jumal hoolitseb selle
eest, et sulle tulevad uued võimalused. Mitte sellepärast, et Ta tahab
sind masendada, vaid selleks, et sa võiksid saada kasu, mida annab
suurem usk.
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Veel üks raske stsenaarium
Mõtle Taaveti peale, kes oli Sauli vastand. Tema ees seisis veel
kohutavam väljakutse.
Tema ja ta viimased kuussada sõpra maa peal on kõik kõrvale
tõugatud. See ei ole olnud hea päev, aga see läheb palju hullemaks.
Nad pöörduvad tagasi oma kodudesse Siklagi ja leiavad, et sel ajal,
kui nad olid ära, on amalekid rünnanud ja viinud ära kõik, mis oli
väärtuslikku – nende naised, lapsed ja vara – seejärel põletanud kõik,
mis oli järele jäänud. Alles ei jäänud mitte midagi.
Kas sa suudad ette kujutada Taaveti emotsioone? Ta on üle
kaheteistkümne aasta peitnud ennast Iisraeli kõrbetes. Ta ei ole saanud
terve selle aja kohtuda oma perekonna või lapsepõlvesõpradega,
käia ühelgi ülistuskoosolekul, osaleda kogukonna elus või riiki
puudutavates sündmustes. Ta on pidanud ennast peitma ja mõnikord
põgenema parimate Iisraeli eriväelaste eest, kes on teda jälitanud ja
jahtinud.
Selle kõige tõttu muutus elu nii ohtlikuks, et tema, ta mehed ja
nende perekonnad on saanud kaheks aastaks ulualust võõra rahva
keskel. Kui kaua veel pidi see nii kestma? Kus oli Jumala teenimise
tasu? Mitu korda oleks Taavet võinud võtta ohjad enda kätte ja tappa
Iisraeli juhi, kelle alla Jumal ta oli pannud. See oleks leevendanud
surve ja ta kannatused. Aga ta oli ustav, pidas vastu ja jäi rahulolevaks
kõik need neliteist aastat.
Peatu siin ja mõtle selle üle. Kas sa oled leidnud end olukorrast, kus
sa pärast kolmenädalalisi raskusi oled tahtnud alla anda? Või kuidas
oleks kolme kuuga või kolme aastaga? Kolm aastat on pikk aeg, et
taluda pidevat ebaõnne, ent see kahvatub selle kõrval, mida Taavet
on välja kannatanud. Saulil kestis see periood umbes nädal aega ja ta
andis järele. Ta otsustas taotleda lugupidamist ja paremat seisundit
oma meeste silmis, olles sõnakuulmatu Jumalale. Ta valis käitumise,
mis oli ühtaegu leevenduseks, aga tõstis ka teda kõrgemale. Ta ei
oodanud ülendamist, mis tuleb ainult Jumalalt.
Pöördudes Taaveti loo juurde tagasi, siis tema ja ta mehed jõuavad
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Siklagi ja leiavad, et kõik, mis neile on kallis ja väärtuslik, on läinud.
Olles avastanud selle, nutavad Taavet ja ta mehed seni, kuni nende
jõud on raugenud. Taavet võis mõelda, et hullemaks ei saa asjad
enam minna, aga see ei olnud veel kõik. Pead on tõstmas üks veel
suurem raskus. Nüüd on ta mehed, viimased kuussada sõpra, kes tal
sellel planeedil on, nii vihased, et tahavad teda tappa.
Ja Taavetil oli väga kitsas käes, sest rahvas lubas teda kividega
surnuks visata, sellepärast et kogu rahvas oli hinges kibestunud,
igaüks oma poegade ja tütarde pärast ... (1Sm 30:6).

Sauli kriisiolukorras deserteerusid ta mehed. Ta tundis ennast
mahajäetuna, olles suures vajaduses poolehoiu, lugupidamise ja
austuse järele. Ta sai seda Jumala korralduse osas kompromissile
minnes.
Erinevalt sellest ei deserteerunud Taaveti mehed, vaid tahtsid
teda tappa. Taaveti olukord oli palju raskem kui Sauli oma. Sauli
rahulolematus viis ta selleni, et ta vähendas survet, selle asemel et
usaldada Jumalat Saamueli oodates. Taaveti reaktsioon oli hoopis
teistsugune:
... aga Taavet kinnitas ennast Jehoovas, oma Jumalas. Taavet ütles
preester Ebjatarile, Ahimeleki pojale: „Too mulle ometi õlarüü!“
Ja Ebjatar tõi Taavetile õlarüü. Ja Taavet küsis Jehoovalt, öeldes:
„Kas pean seda röövjõuku taga ajama? Kas ma saan nad kätte?“ Ja
ta vastas temale: „Aja taga, sest sa saad nad tõesti kätte ja päästad
kindlasti!“ (1Sm 30:6–8)

Taavet ei püüdnud ennast välja vabandada ega tulnud ka lagedale
mõne jultunud plaaniga. Ta ei öelnud: „Mulle piisab! Mis kasu
sellest on, et olen Jumalat ustavalt teeninud? Ma olen andnud Talle
oma parimad aastad. Tema oli see, kes pani mind sellise türannist
ülemuse alla. Tema on see tegelik põhjus, miks ma lähen läbi
põrgulikust elust.“
Taavet ei süüdistanud kunagi Jumalat. Samuti ei himustanud ta
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paleed. Raskes olukorras oleks ta võinud kättemaksuks tappa Sauli
ja ennast troonile upitada, mille Jumal oli talle tõotanud. Ei, Ta ootas
Jumala aega, aga Saul ei teinud seda. Taavet jäi rahulolu rajale ja
otsustas kõigepealt Jumala käest küsida.
Jumala vabastus või varustus tulevad alati, aga mitte enne, kui on
olnud võimalus Ta sõnale mitte kuuletuda – nii nagu kõrbekiusatus,
mille käigus Saatan andis Jeesusele võimaluse sellest raskest
olukorrast pääseda enne, kui tulid inglid ja teenisid Teda. See juhtub
peaaegu alati nii. Rahulolupaika jäämine päästab meid sellest, et me
peaksime ise enda varustust või edutamist otsima.

Tagasi amalekkide juurde
Jätkates Sauli elu uurimist, pöörame oma tähelepanu vahejuhtumile
amalekkidega. Ajaliselt toimus see loomulikult pärast Sauli
kohtumist vilistitega.
Mis toitis amalekkide puhul Sauli sõnakuulmatuse tuld? Miks
säästis ta kuninga elu ja ei tapnud parimaid loomi, kui Jumala
korraldus oli nii selge? Taas ei ole see midagi muud kui saamahimuline
käitumine, mida kihutas tagant Sauli ebakindlus ja rahulolematus
Jumala tahtega.
Kõigepealt, miks säästa kuningat? Rahva vallutamine on hiiglaslik
saavutus ja noil päevil, kui kuningad olid lahingus võidukad, tõid
nad sageli võidetud kuninga oma paleesse. Omada enda keskel
võõra rahva kuningat, kelle sa oled võitnud, oli nagu elava trofee
omamine. Iga kord, kui sa heitsid talle pilgu, tuletas see sulle meelde
su võitu terve ta riigi üle. Nii sageli, kui su ametnikud ja paleeteenrid
teda nägid, meenutas see neile seda, kui vägev juht sa oled. See andis
su egole ja kindlusele tuge ja see oli kasulik, eriti siis, kui sa olid
ebakindel juht.
Teiseks, miks mitte pidada endale parimad lambad ja kitsed, veised
ja talled? Taas oli see samal põhjusel – Saul tahtis austust ja au oma
sõduritelt ja rahvalt. Kui ta andis neile parimad amaleki loomad, siis
oli see meeldetuletus temast kui suurest juhist. Tulevastel päevadel
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meenutavad nad möödunud aegu ja kiitlevad tema tugevusest,
strateegiast ja tarkusest rünnata võidetud rahvast. Nad näevad,
et Jumal oli tema kõrval ja see ei laseks rahval tema meelevallas
kahelda.
Sauli saamahimu sundis teda pidevalt ennast maksma panema. Ta
püstitas tegelikult endale pärast seda võitu monumendi. Kui prohvet
talle ta sõnakuulmatuse pärast vastu astus, oli ta rohkem mures
sellepärast, kuidas ta juhtkond ja kodanikud temasse suhtuvad, mitte
sellepärast, et oli Jumalale sõnakuulmatu olnud (vt 1Sm 15:30).
Tema silmis kahjustas Saamueli – riigi kõige lugupeetavama prohveti
– puudumine tema reputatsiooni, eriti pärast seda, kui Saamuel oli
teda just korrigeerinud. Tal oli vaja kindlustada oma juhipositsiooni
ja meelevalla kehtivust, mille, nii huvitav kui see ka pole, oli andnud
talle Jumal. Ta himustas lugupidamist, au, suurust ja meelevalda
rohkem kui midagi muud. See saamahimu viis ta kangekaelse
sõnakuulmatuseni Jumala korralduse suhtes.
Lihtsalt öeldes polnud Saul rahul Jumala tahtega.

Allikas
Nüüd saab selgeks, et ebajumalast saab meie jaoks millegi allikas,
täites meie ahneid soove. See võib juhtuda meie elu ükspuha millises
valdkonnas. Ebajumal võtab endale selle koha, mida vääris Jumal.
See võib sind varustada õnne, mugavuse, rahu, asjade, meelevalla,
lugupidamise jms. Jumal ütleb: „Te ei tohi enestele teha ebajumalaid“
(3Ms 26:1). Meie oleme need, kes teevad ebajumala ja see ei ole
mitte alati tehtud kivist, puust või väärismetallist. Ebajumala vägi
peitub meie südames.
Ebajumal võib olla ükspuha mis, mille me seame oma elus
Jumalast ettepoole. See on see, mida me armastame, mis meile
meeldib, mida me usaldame, ihaldame või millele me pühendame
rohkem tähelepanu kui Isandale. Isand ilmutas mu naisele Lisale,
et ebajumal on see, millest sa ammutad oma jõu või millele sa selle
annad. Usklik tõmmatakse ebajumalakummardamisse, kui ta laseb
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rahulolematusel oma südant liigutada ja otsib rahuldust väljaspool
sõnakuulelikkust Jumalale. See rahuldus võib olla mõni inimene,
omand või tegevus.
Loodetavasti on nüüd väga selge, et ebajumalakummardamine on
palju enamat kui kujud, altarid ja templid. Tõsiasja tõttu, et seda on tihti
selliste asjadega seotud, jätavad paljud tähele panemata mõningaid
pühakirja olulise tähtsusega hoiatusi. Eelseisvates peatükkides me
jätkame ebajumalakummardamise tõelise olemuse paljastamist ja
leiame, kui levinud ja kahjutekitav on see meie kahekümne esimese
sajandi Lääne kultuuris.

ASU TEGEVUSSE
Ebajumalakummardamise põhiline element on see, et sa ammutad
jõudu või annad jõudu millelegi või kellelegi teisele kui Jumalale.
Ebajumalast saab millegi allikas meie jaoks. Me ei lasku siin
äärmustesse ega ütle, et kõik peaksid töölt ära tulema, sest nad
peavad usaldama Jumalat, et Tema kannaks nende eest hoolt ja mitte
oma tööandjat. Aga me peame siiski tunnustama, et Jumal varustab
meid meie töö läbi.
Me näeme, et Jumal varustab meid armastusega perekonna läbi ja
meie armastame neid vastu, aga me tunnustame ja austame Jumalat
kui allikat. Mis kõige tähtsam, me austame Jumalat oma elu allikana
ja lükkame seetõttu tagasi valikud, mis viivad meid Temast eemale.
Loodetavasti hakkad sa nüüdseks mõistma, et ebajumalakummardamine on rohkem kui vaid kujude ees põlvede nõtkutamine.
Palu, et Jumal näitaks sulle, kus on ebajumalateenimisel sinu linnas
või kogukonnas mõju ja tee seejärel nende piirkondade pärast
eestpalvet. Palu, et Jumal laseks oma tõe valgusel paista nendesse
paikadesse, saadaks oma lapsed valgusena sinna ja teeks ennast
tuntuks kui kõige Isand.
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Heidame veel kord lühidalt pilgu sellele, millest me oleme mõnes
viimases peatükis rääkinud.
Ebajumalakummardamise keskne osa ei ole mitte kujud, altarid
või templid. Need on ainult sügavama probleemi kõrvalsaadused.
Ebajumalakummardamine seisneb selles, et inimkond heidab
kõrvale selle, mida Jumal selgelt tahab, selleks et rahuldada himusid
või soove, mis on Ta tahte vastased.
Selle saamahimu kõrvalsaaduseks on moonutatud arusaam
Jumalast. Järelikult, kui keegi harrastab ebajumalakummardamist,
tõmbub Jumal tagasi ja annab need inimesed üle nende langenud
loomusele, tegemaks häbiväärseid asju vastavalt nende rikutud
lihalikele himudele. Nauding, mõnu ja igasuguste muude taoliste
asjade tagaajamine kallutab inimese sinnapoole, kus lõpuks ootab
elu asemel surm.
See stsenaarium ei ole uskliku jaoks teistsugune. Kristlane tegeleb
ebajumalakummardamisega, kui ta ei hooli sellest, mida Jumal on
selgelt ilmutanud, selleks et saada seda, mida kangesti himustab. Nii
et põhiolemuselt on ebajumalakummardamine teadlik sõnakuulmatus
Jumala tahtele. See on midagi muud, kui olukord, kus usklik langeb
pattu ja parandab meelt. Ebajumalakummardamine leiab aset siis, kui
usklik andub patule. See inimene on tõstnud oma himu kõrgemale
Jumala tahtest ja loonud sellega ebajumala.
Ebajumalakummardamine on vaimne krüptoniit.
Kui me vaatame tagasi ja mõtleme nendele erinevatele näidetele,
mida arutasime eelnevates peatükkides, siis võime järeldada, et
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need üleastumised toimusid kõik selles vallas. Aakanile anti selged
juhtnöörid, et kõik, mis Jeerikost võeti, tuli pühendada Jehoovale.
Ent kui ta vahele jäi, tunnistas ta: „... kui ma nägin saagi hulgas ...
siis ma himustasin neid ja võtsin need“ (Jo 7:21). NLT annab ta sõnu
edasi nii: „Ma tahtsin neid nii väga.“
See, mida Aakan tahtis, oli talle tähtsam, kui see, mida Jumal
nõudis. Tal puudus jumalakartus ja ta astus teadlikult käsust üle. Tema
tahtlik patt ei olnud midagi muud kui ebajumalakummardamine
või mida meie oleme kindlaks teinud kui vaimse krüptoniidi. Ta
ebajumalakummardamine ei toonud karistust mitte ainult talle ja ta
perekonnale, vaid halvas tervet kogukonda. Iisrael jäi nõrgaks ega
suutnud enam võita teisi rahvaid.
Korintose kogudus rahuldas sageli enda lihalikke himusid,
ignoreerides seda, mida Jumal oli neile ilmutanud. Paulus kirjutab
neile lausa, et „teid kontrollib endiselt teie patune loomus“ (1Kr 3:3,
NLT). Nad olid kadedad, lahkmeeles, tülitsesid omavahel, rikkusid
abielu ja vaatasid sellele läbi sõrmede, kaebasid üksteist kohtusse
ja kui nad tulid kokku püha õhtusöömaajale, siis ei olnud see üldse
Jeesuse mälestamiseks. See oli selleks, et rahuldada nende lihalikke
himusid – tehes sellest oma fookuse, astusid nad teadlikult üle Jumala
juhtnööridest. See on põhjus, miks Paulus lõpuks kirjutab: „Seepärast,
mu vennad, kui te kokku tulete sööma, siis oodake üksteist. Kui
keegi on näljane, söögu kodus, et te ei tuleks kokku nuhtluseks“
(1Kr 11:33–34). Nende ahnitsemise (ebajumalakummardamise)
tõttu olid paljud nõrgad, haiged ja surid enneaegselt. Nad ei elanud
taeva saadikutena.
Sama lugu oli inimestega, kellele Jakoobus kirjutas. Nad olid
kiivalt kadedad üksteisele, neid motiveerisid isekad ambitsioonid,
nad tülitsesid ja võitlesid. Jakoobus osutas sellele, et „te himustate
ja teil siiski ei ole“ (Jk 4:2). Taas me näeme usklikke tegemas
pattu, rahuldamaks oma isekaid soove. Neid nimetati „naissoost
abielurikkujateks“, sest nendest olid saanud ebajumalakummardajad.
Ja seda mitte seetõttu, et nad ehitasid kujusid, templeid või altareid.
Kuigi seda ei ole mainitud, on üsna tõenäoline, et vaimne krüptoniit,
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mida nad sallisid, takistas neil elamast üleloomulikku elu.
Ebajumalakummardamine ei ole lihtsalt patt, see on tahtlik või
teadlik patt. Kokkuvõtlikult – see, mida meie peame tähtsaks, seda
me omandame või teeme, hoolimata sellest, mida Jumal selle kohta
on öelnud.
Nii sai kõik alguse ka Eedeni aias. Aadam ja Eeva himustasid seda,
mida nemad pidasid heaks, kasulikuks, tulusaks, meeldivaks ja mis
pidi neid targaks tegema. Nad astusid tahtlikult üle sellest, mida
Jumal oli selgelt öelnud.
Kui me oleme valinud sellise teguviisi, siis on kohal ka pettus. Me
usume nüüd täiesti, et meie vahekord Jumalaga on hea, kui tegelikult
see nii ei ole. Jumal peab siis meile saatma sõnumitooja – apostli,
prohveti, pastori või sõbra, kes armastab meid ja hoolib meist
piisavalt, et rääkida tõtt. Isegi kui ta teeb seda, on selles punktis
pettus muutunud kindluseks ja kuigi seda on võimalik murda, on
raske ennast vabastada. Rooma kirja esimene peatükk ütleb, et need,
kes harrastavad sedalaadi käitumist, „peavad tõde ülekohtuga kinni“
(salm 18). Tõest Jumala ja Ta teede kohta hoidutakse ja seda on nüüd
raskem tajuda ja mõista. Selle tulemusena need, kes selles osalevad
„hakkavad leiutama rumalaid arusaamu selle kohta, milline on
Jumal. Selle tagajärjel muutub nende mõistus pimedaks ja segaseks.
Väites ennast targad olevat, saavad neist seeasemel äärmiselt
rumalad inimesed“ (Rm 1:21–22, NLT). Tõde on nüüd tabamatu ja
välja arendatakse teistsuguseid või moonutatud õpetusi Jumalast,
mis kiidavad heaks pattu ja kujutavad valesti elu teed.
Teistsugused ei ole lood ka usklikuga, kellest saab ebajumalakummardaja. Kuula, mida ütleb Jakoobus: „Aga olge sõna tegijad ja
mitte ükspäinis kuuljad, iseendid pettes“ (Jk 1:22).
Kui me kuuleme selgesti Jumala Sõna, aga ei kuuletu sellele,
siis sünnib meiega midagi – meie südant katab loor nimega pettus.
Nüüd me usume täiesti, et meil on õige vaade Jumalale, Jeesusele
ja Jumala riigile, aga tegelikult ei ole me Jumalaga kooskõlas. Sõna
„petma“ defineeritakse kui „seda õigeks või kehtivaks tunnistama
panema, mis on vale ja kehtetu“ (Merriam-Webster). Ma ei tea, kas
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see tekitab sinus tervet hirmu, nii nagu minus, aga ma loodan, et see
teeb seda. Tahtlik sõnakuulmatus ei ole midagi sellist, mida kergesti
võtta.
Me petame iseendid, kui me ütleme, et me võime eirata neid
hoiatusi Uues Testamendis, kuna Jumala arm, andestus ja armastus
katab kõik kinni. Pea meeles, et seesama Jumal, kes näitab Uues
Testamendis üles oma armu, andestust ja armastust, on see, kes teeb
avalikuks sõnakuulmatuses elamise ohud.
Me ei saa lihtsalt välja noppida neid kirjakohti, mis meile meeldivad
ja eirata või isegi kõrvale heita need, mis meile ei meeldi. Juba
selline meelelaad on pettus. Me peame omaks võtma Jumala Sõna
tervikuna. Kahjuks oleme praegu tänapäeva koguduses tunnistajaks
tõe eiramise epideemiale. See ei ole nii sellepärast, nagu hoiaks
Jumal tõde tagasi, vaid selle pideva ebajumalakummardamise pärast,
mis toimub koguduses.
Jakoobus räägib edasi:
Sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane,
kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema
ja unustas varsti, missugune ta oli (Jk 1:23–24).

Inimesed, kes kuulevad Jumala Sõna, aga ei kuuletu sellele,
unustavad, kes nad on Kristuses. Nad käituvad ühtmoodi koguduses,
väikeses grupis või konverentsil, kus räägitakse Jumala Sõna, ent
sellest keskkonnast välja kõndides ei käitu nad mitte mingil moel
teistmoodi kui mõni maailma inimene. Jumala Sõna on peegel,
seega, kui nad seisavad selle ees, käituvad nad ustavalt. Järelikult
me peame välja tulema vildaka õpetusega, selgitamaks, miks selline
käitumine, nagu inimestel maailmas, on täiesti sobilik. Me võime
öelda: „Noh, kristlased ei ole tegelikult uskmatutest erinevad, meile
on lihtsalt andeks antud.“ Või me ütleme: „Jumal teab, et meil on
langenud loomus ja me ei ole selles elus kunagi võimelised käima
välises pühaduses. Seetõttu on Ta katnud meid oma armuga.“
Me võime leida mõnes üksikus Uue Testamendi paigas toetavaid
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kirjakohti, mis näivad kinnitavat neid väiteid, aga selleks, et
tegelikult uskuda sellist ekslikku teoloogiat, peame samas kõrvale
heitma paljud teised kirjakohad.
Me peame otsustama järgmist.
• Kas me tõesti tahame elada patumülkas?
• Kas me tahame, et krüptoniidi mõjud oleksid meie kui
üleloomulike Jumala saadikute tegevusele takistuseks?
• Kas me soovime elada kõvasti allpool seda, milleks me oleme
loodud, pidamaks kinni neist petlikest õpetustest?
• Kas me ei taha mitte midagi muud, kui elada samamoodi nagu
maailm ja lõpuks lihtsalt pääseda sellest elust välja ning minna
taevasse?
• Või me tahame näha, kuidas Jumala riik edeneb, viies täide
selle nägemuse aulisest viimasest templist (kogudusest), mida
me nägime mõned peatükid tagasi?
Võttes omaks krüptoniidi, me loobume oma jõust, vitaalsusest,
üleloomulikust väest ja võimest pöörata maailm pahupidi. Me
surume tegelikult alla tõe. Me hoiame seda tagasi ja peidame Jeesuse
ülejäänud maailma eest. See on põhjus, miks Paulus lõpuks hüüab
korintlastele:
Mõelge selgelt. Ärgake elu pühadusele. Ei mingit vastutustundetut
käitumist enam ülestõusmise tõsiasjadega. Jumala eiramine on
luksus, mida te ei saa sellisel ajal lubada. Kas teil ei ole piinlik, et te
olete lasknud sellisel asjal jätkuda juba nii kaua? (1Kr 15:34, MSG)

Ta räägib sellele kogudusele, et nad võiksid elada nii nagu Jeesus,
ent nad on endiselt hõivatud ebajumalakummardamisega. Nad
arvavad endiselt, et sellest kinnihoidmine, mis nende jaoks tähtis,
on väärt Jumala Sõna ilmutatud tõe eiramist. Nad on Jumala Sõnaga
ebajärjekindlalt käitunud, surunud alla tõe omaenda elus ja on
selle tulemusena rivist väljas, neil pole väge ja nad ei muuda oma
ühiskonda.
See on traagiline paljudel tasanditel, aga kõige hullem asi
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on see, et neile, kes on kadunud ja kes ümbritsevad neid
ebajumalakummardajaid, ei esinda keegi Jeesust ilmutatud kujul.
Üks teine selle salmi tõlge ütleb nii: „Ärgake õigsusele ja ärge tehke
pattu; sest mõned ei tea midagi Jumalast; seda ma ütlen teile häbiks.“
Paulus ütleb sellele kogudusele: „Te olete ainus Jeesus, keda kadunud
Korintoses näevad. Kui nad ei näe tõendust Ta ülestõusmise väest ja
loomusest teis, siis see jääbki neil nägemata. Miks te olete tõe alla
surunud, mitte ainult iseenda ja koguduse jaoks, vaid ka päästmatute
jaoks teie kogukonnas?“
Kui me oleme sünkroonis Jumalaga, siis me oleme harmoonias elu
enesega.
Kas te olete mõelnud, miks me ei tõmba kadunuid enda ümber
või kui tõmbamegi, siis sellepärast, et neile meeldivad valed asjad?
Kas neid veetleb ainult meie huumor, meie targad teed, meie
asjakohased naljad, meie meelelahutus või meie muusika? Või
näevad nad eelkõige elavat väelist Kuningat meis ja meie keskel?
Mõelge algkoguduse peale – neid peeti pidevalt „jumalateks“ ja nad
pidid põlvili langema ja hüüdma: „Ei, me ei ole jumalad. Me oleme
Kõigekõrgema Jumala lapsed.“
Peetrus pidi ütlema karmilt ühele Rooma sõjaväe ohvitserile:
„Tõuse üles, ka mina ise olen inimene!“ (Ap 10:26)
Paulus pidi hüüdma kõikidele Lüstra elanikele: „Mida te oma arust
teete? Me ei ole jumalad!“ (Ap 14:14–15, MSG)
Maltal „ütlesid [selle elanikud Pauluse] jumala olevat“ (Ap 28:6).
Tessaloonika „õhtustes uudistes“ teatati: „Need, kes kõiges
maailmas tüli tõstavad [kes on maailma pahupidi pööranud], on ka
siin!“ (Ap 17:6)
Jeruusalemma elanike kohta öeldi: „... rahvas aga pidas neist suurt
lugu“ (Ap 5:13).
Sellised teated puudusid Korintoses ja need puuduvad ka meie
Lääne ühiskonnas. Kas see on nii sellepärast, et me oleme leppinud
krüptoniidiga? Ma arvan, et me oleme leppinud millegi sellisega, mis
on samaväärne katkiläinud iPhone’iga, millega ei saa tekstisõnumeid
saata. Me sooviks pigem, et meile öeldaks, et telefon on täiesti katki,
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nii et me võiksime leppida eluga ilma selleta.
Mina ei ole sellega leppimisega nõus. Ma ei ole nõus kaotama
meie Jumalast antud vitaalsust, elu, jõudu, tervist ja võimet näidata
kadunud maailmale elavat Päästjat ja Kuningat. Ma usun, et neid on
palju, kes on tüdinud üksnes olemas olemisest, vaevalt üleelamisest.
Ma tajun jumalikku pakilisust, korraldust Jumalalt seda sulle
kirjutada. See on sinu jaoks, kui sa ei ole rahul eluga selle tänapäeva
maailma saasta, mustuse ja solgi sees. See on sinu jaoks, kui sa
igatsed kõrgemat elu, ülestõusmise elu.
Jumal, su Isa, tahab seda sinu jaoks – ei, Ta soovib kirglikult, et
sa elaksid seda kõrgemat elu. Ta tahab, et sa kogeksid Ta jumalikku
loomust ja kirge – rohkem, kui sina seda soovid.
Jumal ei hoia meid tagasi. Kui meid tagasi hoitakse, siis on see
meie endi ebajumalakummardamise pärast.

III
Edasi liikudes vaatame sügavamalt pettusesse, mis on pimestanud
väga paljusid tänapäeva koguduses. Me näeme, et see, mida me
oleme pidanud normaalseks kristluseks, ei ole taeva standardite järgi
normaalne.
Meil on kutsumine, saatus ja kohtumine millegi suurega, mis ootab
meid ees. On aeg raputada maha sõnakuulmatus ja letargia ning
riietuda suurusega, auga, majesteetlikkusega ja väega – Jeesuses
Kristuses.

ASU TEGEVUSSE
Ebajumalakummardamine saab alguse siis, kui me teeme
oma südame kõvaks selle suhtes, mida ütleb Jumal. See on kogu
ebajumalakummardamise juur. See on põhjus, miks Jumal ütles
Iisraelile, et nad ei rebiks lõhki mitte oma riideid, vaid südame. Ta
ei tahtnud kunstlikku meeleparandust, mis ei puudutanud probleemi
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juurt – nende kõvu südameid, mis ei kuulnud enam Ta häält ega
pannud seda tähele.
5. Moosese 8. peatükis on meile öeldud, et see oli põhjus, miks
Jumal distsiplineeris Iisraeli, et nad teaksid – inimene ei ela üksnes
leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Jumala sõnadest
elamine, Tema häälest meie elu allika tegemine on see, mis kaitseb
meid ebajumalateenistuse eest ja viib meid sellesse väelisesse ellu,
mida Ta kutsub meid elama.
Milline roll on Jumala häälel sinu elus? Millal oli viimane kord,
mil sa otsisid Tema panust otsuste tegemisel? Kui sa palvetad, kas
on see siis ühepoolne või on tegemist vestlusega? Võta praegu aega
ja palu, et Jumal vestleks sinuga. Ole tasa ja kuula Ta häält. Suhtle
Temaga ja kui sa oled lõpetanud, siis pane kirja, mida Ta sulle ütleb.

14
PATT

Patt. Kas me tõesti julgeme selle arutelu käsile võtta? Kas ei
ole see liiga vaieldav teema? Aga miks ei peaks me tahtma olla
teadlikud oma vaenlasest, et võtta tarvitusele vastavad abinõud selle
valitsemisel?
Patt on sõna, mida tihtilugu kasutatakse lõdvalt või sageli
välditakse vestlustes või sõnumites valu tõttu, mida on võidud
tekitada käsumeelsete süüdistustega, õpetustega või jutlustega.
Seepärast vaatame seda pühakirja valguses.
... teie süüteod [patud] on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele ...
(Jesaja 59:2).

Sõna „patud“ on heebrea keeles awon. See on üks neljast põhisõnast,
mis tähistavad pattu Vanas Testamendis. Ent sõnaraamatu järgi see
sõna „viitab patule, mis on eriliselt kuri, kuna see annab tugevalt
edasi arusaama sihilikust väänamisest või moonutamisest“. See on
tahtlik patt või nagu meie seda oleme sildistanud, vaimne krüptoniit,
ja see eraldab meid Jumalast. See võõrutab meid jumalikest
voorustest, mida on vaja jumalakartliku elu elamiseks. Kui me
harrastame pattu selle üle kurvastamata, siis me oleme langenud
ebajumalakummardamisse ja meist on saanud abielurikkujad. Meist
on saanud Jumala vaenlased.
Uue Testamendi sõna „patu“ jaoks on hamartia (seda saatev
tegusõna on hamartano). Neid kahte sõna on kasutatud Uues
Testamendis kõige sagedamini patu tähistamiseks. Sõnaraamat
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ütleb, et sellel, kes harrastab hamartia’t, „puudub meie elu tõeline
eesmärk ja siht, milleks on Jumal“.
Tee hetkeks lugemisel paus ja mõtle selle peale. Kui me teeme
pattu, siis me kaldume põhimõtteliselt kõrvale kursist, millelt me
(täie mõistuse juures olles) ei tahaks kunagi ära pöörduda. Me
hälbime kõige elu Allikast – jäädes ilma rõõmust, rahust, tarkusest,
rahuldusest, rahulolust, varustusest ja paljudest muudest asjadest ...
see nimekiri on peaaegu lõputu.
Paljud õpetajad defineerivad pattu kui märgist mööda laskmist.
See on õige, ent kui mõelda sellele põhidefinitsioonile, mis ma just
esitasin, siis kas sa arvad, et „märgist mööda laskmine“ kirjeldab
adekvaatselt patu tõsist olemust?
Patu erinevate variatsioonide kohta leidub Uues Testamendis
teisi mõisteid, nagu ülekohus, üleastumine ja ebaõiglus. Ent minu
kavatsuseks ei ole neid kõiki uurida, vaid peatuda põhjalikumalt
patu peamistel aspektidel ja ta väel meelitada inimesi eemale tõelise
elu allikast.
Patt ründab meie elujõudu, armastust, tugevust, mõistlikku meelt,
kirge ja eesmärki. Ära eksi selles – patt on ohtlik ja kahjulik. See
võib tõepoolest naudingut pakkuda, aga ainult mõneks ajaks.
Põhimõtteliselt tähendab patu harrastamine lühiajalise positiivsuse
vahetamist pikaajalise negatiivsuse vastu, sest kui see on tehtud,
salvab patt meid surma pikaajaliste tagajärgedega. Meie liha tõmbab
see enda poole, aga uute loodutena Kristuses ja omades Jumala
loomust, ei ole meil sisemiselt mingit soovi selle järele ja me võime
selle tõmbele vastu seista.
Jumal ütles Kainile: „... patt luurab ukse ees ja himustab sind! Kuid
sina pead tema üle valitsema!“ (1Ms 4:7) Pane tähele, et inimese elus
on uks, kustkaudu patt sisse tuleb. Seda ust kutsutakse „himuks“ ja
Jakoobus kirjutab: „Need himud sünnitavad patutegusid“ (Jk 1:15,
NLT). See uks on kas kinni või lahti, vastavalt otsustele, mida me
teeme himude suhtes. Patt on agar meid kontrollima. Ka temal on himu
ja tema himuks on meist orjade tegemine. Jeesus hoiatab: „Tõesti,
tõesti ma ütlen teile, et igaüks, kes teeb pattu, on patu ori!“ (Jh 8:34)
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Paulus arendab edasi Jeesuse sõnu meile usklikele: „Eks te tea,
et kelle orjaks te hakkate sõnakuulmises, selle orjad te olete, kelle
sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõnakuulmise orjad
õigsuseks?“ (Rm 6:16) Ja kui sellest ei piisa, siis nõustub ka Peetrus
eelkõnelejaga patutegemise suhtes: „Sest te olete selle orjad, mis teid
iganes kontrollib“ (2Pt 2:19, NLT). Orjus ei ole midagi head ja patt
on halastamatu kubjas. See ei ole midagi sellist, millega mängida,
vaid seda tuleb pidada hukutavaks. See viib meid ainult kangemate
himude juurde ja kihutab meid selle poole, mis pikapeale on meile
kahjulik.
Patt ei ole selge oma kavatsuses meid orjastada. See on petlik ja
kontrollib meid meie südame kõvaks tegemise läbi (vt Hb 3:13),
tehes raskeks Vaimu juhtimise tundmise, tajumise või kuulmise.
Patt juhib meid ohtlikkusse ebajumalakummardamisse. Meenuta,
et Jumal ilmus Saalomonile kaks korda. Kas sa kujutad seda ette?
Ometi kummardas ta väärjumalaid oma elu lõpupoole. Sa võid
mõelda: „Kuidas saab keegi, kes on näinud Jumalat, pöörduda
ebajumalate poole?“ Vastus on – pettuse läbi. Kui see sai sündida
Saalomoniga, kes nägi Jumalat, kui kergesti võib see juhtuda
nendega, kes ei ole näinud Jumalat?
Patt ei ole midagi sellist, millega ennast siduda. See on väga võimas
ja võib kiiresti inimese südame muuta. Õudne on selle juures see, et
kalgistununa on meie südamed petetud ja me usume, et meiega on
kõik korras, kui tegelikult ei ole. Me oleme nüüd pimedad omaenda
rikutuse suhtes. Ära kunagi usu valet: „Arm katab mind. Kui ma
teen pattu, siis on lõppeks minuga kõik hästi.“ Selline suhtumine on
mäng tulega. Luba ma selgitan.

Tahtlik patt viib vilunud patutegemisele
Tahtlik patt muutub lõpuks vilunud patuks. Ma selgitan, kuidas see
protsess toimib. Kui me algul oleme sõnakuulmatud, siis räägib meie
südametunnistus meiega. See ei ole tavaliselt hääl, pigem ebamugav
tunne. Meie süda karjub mitteverbaalses keeles: „Sa oled märgist
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mööda pannud, sa oled pöördunud kõrvale eluteelt ja sa peaksid
tegema kursimuudatuse, parandades meelt ja paludes andeks.“ Kui
me selles punktis hülgame oma patu ehtsa meeleparanduse läbi, saab
meie süda puhtaks ja me jääme tundlikuks Vaimu häälele. Pühakirjas
on meile öeldud: „Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes
neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu!“ (Õp 28:13).
Ent kui me eirame oma südametunnistuse häält, tuleb loor (millest
me rääkisime eelmises peatükis) meie südame peale. Kui me nüüd
taas oleme sõnakuulmatud, ei ole meil sellist tõeliselt ebamugavat
tunnet. See on pigem vaiksem hääl, nii-öelda sisemine „ebamugav
näpistus“. Raskem on kuulda, sest meie südametunnistus on
muutunud vähem tundlikuks. Ent me võime endiselt paluda andeks
ja saada taastatud, kui me oleme tehtud patu osas tõeliselt muutnud
oma meelt ja südant.
Aga kui me endiselt eirame seda vaiksemat süüdistavat häält oma
südametunnistuses, tuleb meie südame üle veel üks loor ja meie
võime tajuda muutub veel nõrgemaks. Kui me astume üle Jumala
Sõnast, on meie sees nüüd ainult väga nõrk ebamugavustunne
pakitsemas. Palju raskem on kuulda, kuna meie südametunnistus on
peaaegu täielikult tundetuks muutunud. Me võime ikka veel paluda
andeks ja saada taastatud, kui me oleme tõeliselt muutnud oma meelt
ja südant patu suhtes, aga meil on väga raske tajuda oma eksimust.
Kui me veel kord eirame seda nõrka süüdistavat häält, katab
meie südant järjekordne loor. Kui see protsess jätkub, muutub
meie südametunnistus lõpuks kalgiks ja pimedaks meie
ebajumalakummardamise suhtes. Me oleme tundetud ja muutume
Vaimule täiesti tuimaks. Me võime nüüd regulaarselt pattu teha,
tundmata mingitki süütunnet. Me oleme muutunud vilunud
patutegijaiks. Me võime endiselt saada andeks ja olla taastatud, ent
meil on vähe tahtmist seda teha, sest me ei näe enam oma pattu patuna.
Järgmine samm on see, et Jumal saadab mõne prohveti, pastori
või sõbra meile appi. Kui me ei võta seda sõnumitoojat kuulda, siis
järgmine samm, mida Jumal kasutab, et meie tähelepanu võita, on
keerulised olukorrad, raskused ja isegi kannatused. Taavet ütleb:
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„Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale; aga nüüd ma hoian sinu
ütlusi!“ (Ps 119:67)
Vaatame tõele näkku – parim viis, kuidas me Jumalalt midagi
õppida võime, on olla sõnakuulelik sellele, mis Ta meile ilmutab,
hoiduda eemale patust. Aga kui me seda ei tee, armastab Ta meid
nii väga, et kasutab raskusi meie õpetamiseks ja eluteele tagasi
toomiseks. Taaveti sõnad kõlavad New Living Translation’is nii:
„Ma tavatsesin eemale rännata, kuni sa mind distsiplineerisid, aga
nüüd järgin ma lähedalt Su sõna.“
Kui me vaatame uuesti Pauluse sõnu korintlastele, siis me näeme
sedasama jumaliku katse kirjeldust tõmmata meid tagasi. Ta ütleb
Korintose kogudusele: „... aga kui meie üle kohut mõistetakse, siis
Isand karistab meid, et meid ühes maailmaga hukka ei mõistetaks“
(1Kr 11:32). See on Jumala lootus, et see raskus, kannatus või häda,
mida Ta on lasknud meil kannatada, võidab meie tähelepanu nii, et
me pöördume surmateelt tagasi eluteele.
Me näeme sedasama käsitusviisi, kui apostel Paulus räägib mehest,
kes magas oma võõrasemaga. Ta ütleb: „Te peate andma selle mehe
üle Saatanale füüsiliseks karistuseks [et hävitada lihalikud himud,
mis õhutasid teda verepilastusele], et [ta] vaim võiks [siiski] pääseda
Isanda Jeesuse päeval“ (1Kr 5:5, AMPC). See kirikuisa, kes ütles,
et nad peavad selle mehe välja viskama, andis selle juhtnööri mitte
ainult Korintose koguduse kaitsmiseks selle kiiresti leviva patu
rikutuse eest, vaid ka selle mehe pärast, kes elas patus.
Jumal armastab oma lapsi tõeliselt ja peab neid kalliks. See
on põhjus, miks Ta püüab erinevatel viisidel meie tähelepanu
võita, sõltuvalt sellest, millises patuorjuse staadiumis me oleme.
Kokkuvõtlikult – Tema peab esmatähtsaks seda reaalsust, mis on
parim meie elu jaoks, tehes seda meie hetkemugavuse arvelt.
Heebrea kirjas on üks väide, mis heidab teravat valgust patu
toimimisele:
... pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ...
(Hb 12:1)
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Pane tähele ta sõnu „meid nii hõlpsasti takerdav“. See patt, mis
mind hõlpsasti takerdab, ei pruugi olla patt, mis sind hõlpsasti
takerdab. Minu puhul ei olnud selleks joomine, ahnus, narkomaania,
tagarääkimine või mõni teine ilmne patt. Selleks oli pornograafia.
See oli mu elu suurim võitlus ja ma räägin ühes hilisemas peatükis,
kuidas ma 1985. aastal lõpuks sellest julmast orjapidajast vabaks
sain. Tähtis on siinkohal see, et me peaksime teadma, millistele
kiusatustele me kõige rohkem vastuvõtlikud oleme ja me peame
tegema seda, mis vajalik, et neile mitte võimalust anda. Jeesus ütles
seda nii:
Ja kui su käsi sind pahandab, raiu ta maha; parem on sul vigasena
minna ellu kui et sul on kaks kätt ja pead minema põrgusse,
kustumatusse tulle ... Ja kui su jalg sind pahandab, raiu ta maha ... Ja
kui su silm sind pahandab, kisu ta välja ... (Mk 9:43, 45, 47)

Jeesus ei ütle, et sa sõna otseses mõttes raiuksid maha oma käe või
jala või kisuksid välja oma silma. See, mida Ta öelda tahab on see, et
me peame kõrvaldama need võimalused, kuidas patt meid hõlpsasti
takerdada saab.
Mul on mitmeid sõpru, kes olid varem alkohoolikud ja mul oli
eesõigus aidata ühel neist ta seotusest vabaneda. Ta keeldub isegi
ühest veinisõõmust ja on nüüd väga ettevaatlik, hoidumaks kõrvale
igasugusest keskkonnast, mis propageerib joomist. Mu sõber teab,
et see on patu valdkond, mis võib teda kergesti orjastada. Ta teeb
targalt, et alistub Kristuse sõnadele lõigata ära kõik võimalused taas
orjastatud saada.
Teisest küljest, enne kui mina kristlaseks sain, mu ülikooliaastail,
jõin ma ja jäin purju koos oma üliõpilasühingu vendade ja sõpradega.
Ent ühel jõuluvaheajal olin ma ühes baaris ja mu sõbrad jõid ennast
pildituks. Kui ma kell pool üks öösel koju jõudsin, olles oma purjus
sõbrad enne koju sõidutanud, leidsin ma, et mu ema on üleval ja
ootab mind. Ma rääkisin talle õhtust ja pahvatasin siis asjalikul toonil
välja: „Ema, mulle isegi ei meeldi juua.“
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Ta naeris ja ütles: „Sa oled tõeline Bevere.“
Sel hetkel ma mõistsin, et ma polnud oma isa kunagi purjus peaga
näinud. Joomine ei olnud selles perekonnas probleem ja see ei olnud
patt, mis hõlpsasti takerdas neid, kes kuulusid meie perekonda,
kuigi oli teisi patte, mis seda tegid. Need on patud, millel me peame
lõikama ära kõik võimalused, et nad sisse pääseksid.
Seejärel lisab Heebrea kirja autor:
... ja olete unustanud manitsuse, mis teile otsekui lastele ütleb:
„Mu poeg, ära põlga Isanda karistust ja ära saa araks, kui tema sind
noomib! Sest keda Isand armastab, seda ta karistab; ta peksab igat
poega, keda ta vastu võtab.“ (Hb 12:5–6)

Kui me langeme pattu, siis Isand distsiplineerib meid. Vaatame veel
kord lühidalt seda protsessi. Esimene samm on meie korrigeerimine
Tema Sõnaga süüdistuse läbi meie südames. Kui me ei kuula –
lubades seega looridel katta oma südametunnistust –, siis tuleb
manitsus mõne sõbra, pastori või prohveti läbi. Kui me endiselt ei
kuula, kasutab Ta raskusi, ebaõnne või kannatusi.
Mõtle selle peale – miks kirjutas ta ülaltoodud salmis „ära saa
araks“, kui Jumal sind noomib, see peaks ju olema raske? Kuula,
mida ta järgmisena ütleb:
Sest nemad on küll meid mõnd päeva oma heaksarvamist mööda
karistanud, aga tema karistab meid tõesti selle hea otstarbega, et me
saaksime osa tema pühadusest. Aga mingi karistus, kui see on käes,
ei näi olevat rõõmuks, vaid on kurbuseks; aga pärast toob see neile,
kes sellega on õpetatud, õiguse rahuvilja. (Hb 12:10–11)

Pane tähele, et karistus on kurbuseks (või „valus“ ingliskeelses
tõlkes). Seda ei saa enam lihtsamaks teha – Jumal ei karda kasutada
oma laste peal „karistusvitsa“. Seepärast mõtle, kui rumalad me
oleme, kui me otsustame järgida himusid, mis on Jumala vastased.
Mõtle selle peale – me saame tunda palju vähem valu, püsides patust
eemal, selle asemel et nautida lühikest aega selle rõõme.
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Jumala Vaim sirutus korintlaste poole läbi apostel Pauluse, isegi
mehe poole, kes rikkus abielu oma isa naisega. Jumal teeb seda
jätkuvalt, lootes juhtida meid tagasi eluteele, et me saaksime osa Tema
pühadusest. Sellest ei ole võimalik mööda hiilida. Me kas naudime
täiel määral elu, püsides sõnakuulelikena Jumala Sõnale või me
võime otsustada pöörduda ebajumalakummardamise poole, milleks
on tahtlik patt (vaimne krüptoniit), mis tekitab lõpptulemusena palju
valu ja kannatust.

ASU TEGEVUSSE
Patt on loomult petlik. See petab sellega, kui rahuldustpakkuv ta
on. See petab sellega, kuivõrd me seda kontrollime, selle asemel et
mõista, kuidas see meid kontrollima hakkab, kui me jääme sellesse.
Aga mis kõige tähtsam, patt petab, kuna ta juhib meid kõrvale
tõelisest aust, milles me oleme kutsutud elama ja takistab meil
kogeda elavat suhet Kristusega.
Aga kui me oleme täidetud nägemusega sellest, mida Jumal meie
elu jaoks võimalikuks teeb – väest, üleloomulikust mõjukusest,
vabadusest ja lähedusest Temaga ning veel paljustki muust – siis
aitab see meil mõista, kui võlts ja petlik patt on.
Palu, et Jumal näitaks sulle kõiki neid eluvaldkondi, kus sa oled
hakanud kaotama nägemust elu kohta, mida Ta sulle soovib, valdkondi,
kus ehk patt ja kompromiss on hakanud tunduma veetlevad. Lase Tal
näidata endale värsket visiooni nende eluvaldkondade jaoks ja pane
kirja, mida Ta sulle näitab.
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Vanas Testamendis hoiatati Kaini: „Vaata ette! Patt kükitab
uksel, tahtes sind kontrollida. Aga sina pead ta alistama ja olema
tema valitseja“ (1Ms 4:7, NLT). Seesama stsenaarium kehtib kõigi
inimolendite puhul. Patt himustab meid, ta tahab meid orjastada ja
kontrollida, et ennast väljendada. Patt on petlik, võrgutav ja väeline
vaenlane.
Aga kuidas me siis teda valitseme? Vastus on – sõnakuulelikkuse
läbi Jumala tahtele, Sõnale ja teedele. Vaata uuesti, mida Jumal ütleb
Kainile vahetult enne 1. Moosese 4:7-t: „Sa saad kiita, kui sa teed
seda, mis on õige. Aga kui sa keeldud tegemast, mis on õige, siis
vaata ette! Patt kükitab uksel.“ Ehtne sõnakuulelikkus lööb kinni
ukse soovile pattu teha.
Meenuta Pauluse sõnu usklikele (pea meeles, et ta oli mees, kes sai
kõige sügavama ilmutuse Jumala armust):
Eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõnakuulmises, selle orjad te
olete, kelle sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõnakuulmise
orjad õiguseks? (Rm 6:16)

Pauluse sõnad on sarnased nendega, mis öeldi Kainile. Ent on
üks suur erinevus. Vanas Testamendis olid inimeste vaimud surnud.
Nende sisemisest inimesest ei voolanud mingit elujõudu. Uues
Testamendis ja nüüd on selle inimese vaim, kes usub Jeesusesse,
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elav. Ta on üks Jumalaga ja omab Ta jumalikku loomust. Seetõttu me
võime otsustada kuuletuda oma sisemisele inimesele, oma vaimule,
või me võime otsustada kuuletuda oma välisele inimesele, oma lihale.
Mängu tuleb ka Jumala arm. See mitte üksnes ei päästa ega anna
meile andeks, vaid annab meile ka jõudu, kuuletumaks tõele. Meid
manitsetakse: „Olgu meil armu, mille läbi me võime teenida Jumalat
tema meelt mööda“ (Hb 12:28, NKJV). Arm võimaldab meil
kuuletuda Jumalale.
Peetrus kirjutab: „Andku Jumal teile rohkem ja rohkem armu
... Tema jumaliku väe (armu) läbi on Jumal andnud meile kõik,
mida me vajame jumalakartliku elu elamiseks“ (2Pt 1:2–3, NLT).
Mõlemas salmis ja paljudes teistes Uues Testamendis kujutatakse
armu jõuna, mis teeb tugevaks. Meil on uus loomus, millele annab
jõudu Tema armu and. See ei olnud kättesaadav Kainile või kellelegi
teisele Vanas Testamendis.
Miks on siis paljud usklikud patu üle valitsemisel edutud?
On oluline meeles pidada, et me võime omada väge, aga kui me
seda ei kasuta, ei saa me sellest kasu. Jumal annab igaühele meist
võime valida ja Ta ei astu üle meie valikutest. Seega, kui kristlane
on Jumalale sõnakuulmatu, võtab patt uskliku üle võimust. Miks
peaks keegi seda lubama? See võib ainult siis sündida, kui patt
veenab usklikku, et miski soovitu on kasulikum kui sõnakuulelikkus
Jumalale ja sel põhjusel kirjutab Paulus:
... patu vägi on käsk (1Kr 15:56).

See on tagamõttega ja ehk ka üllatav väide – käsk annab patule selle
väe inimese üle. Esmapilgul sa võid mõelda: „Ma ei ole Moosese käsu
all!“ Tõsi, ent on oluline täheldada, et mitte iga kord, kui pühakirjas
mainitakse sõna „käsk“, ei käi see Moosese käsu kohta. Jakoobus
kirjutab „kuninglikust käsust“ (vt Jk 2:8), mis räägib ligimese
armastamisest. On olemas „Jumala käsk“ (vt Rm 8:7 ja Hb 8:10), mis
on kirjutatud usklike südametesse. On „Kristuse käsk“ (vt Gl 6:2),
mida täidetakse üksteise koormate kandmisega. Ja siis on ka veel
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„vabaduse käsk“ (vt Jk 2:12), mille järgi meie üle kohut mõistetakse.
Ja neid „käske“ on veel teisigi. Paulus ei arutle ühegi sellise käsu või
Moosese käsu üle salmis 1Kr 15:56.
Millisele käsule viitab siis Paulus, mis annab patule väe uskliku
üle? Lubage mul illustreerida, enne kui ma selle paika panen. Siin
on mõned tüüpilised mõtted või väited, mida on esile toonud Pauluse
mainitud käsu all olijad: „Ma ei peaks seda filmi vaatama, kuna seal
on alastistseene ja vandumist.“ Või: „Ma pean kümnist maksma.“
Või: „Ma ei peaks vaatama seda naist ruumi teises otsas, kes kannab
litsakaid riideid.“
Mislaadi käsust annavad need väited tunnistust? Inimene, kes ütleb
neid või sarnaseid asju, on keegi, keda piirab Jumala Sõna, selle
asemel et see oleks tema rõõm. Ta näeb Jumala Sõna kitsendava või
siduvana, mis on psalmisti sõnade vastand: „Ma rõõmustun sinu tahte
tegemisest, mu Jumal, sest su juhtnöörid on kirjutatud mu südamele“
(Ps 40:9, NLT). Inimene, kes on „käsu all“, ei taha kirglikult teha
Tema tahtmist (vt Jh 7:17).
Lühidalt, järgnev väide võtab selle kõik kokku: „Ma tahaksin ...
aga Jumala Sõna ütleb midagi muud.“ Ja sellise suhtumise kohta on
Vanas Testamendis täiuslik näide.

Prohvet, kes ei olnud sünkroonis
Bileam oli prohvet. Ta tundis Jumala häält ja Isanda teed ei
olnud talle võõrad. Moabi kuningas, kes valitses ka midjanlaste
üle, oli Baalaki nimeline mees. Kogu selle kuninga valitsemisalal
elavad inimesed olid hirmul, sest Iisraeli rahvas liikus nende poole.
Iisraellased olid just rüüstanud Egiptuse – maailma kõige võimsama
rahva – ja tulid üle Punase mere. Egiptuse sõjavägi, põllumajandus
ja majandus olid laastatud, peale selle olid kõikide perekondade
esmasündinud pojad imekombel surnud.
Kui Iisrael oli Egiptusest väljunud, olid nad kohanud vastupanu
emorlastelt ja võitnud ka nemad täielikult. Nüüd oli Iisrael
laagris Moabi lagendikul ja rahvas, juhid ning kuningas olid kõik
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kangestunud, mõeldes, et Iisrael teeb nendega sedasama, mida ta oli
teinud Egiptusele ja emorlastele.
Kuningas Baalakile teatati tähelepanuväärsest ja väelisest prohvetist
nimega Bileam ja et kui ta õnnistab kedagi, siis sünnivad head asjad.
Aga kui Bileam needis kedagi, oli ta surmkindlalt neetud. Kuningas
Baalak saatis oma juhid prohvet Bileami juurde koos kingitusega,
öeldes: „Tule nüüd ja nea mulle ära see rahvas [iisraellased], sest ta
on vägevam minust! Vahest suudan, et me lööme teda ja ma ajan ta
maalt välja ...“ (4Ms 22:6).
Bileam vastas sõnumitoojatele nõnda:
„Jääge selleks ööks siia, siis ma saadan teiega tagasi sõna, mis
Jehoova mulle ütleb!“ Ja Moabi vürstid jäid Bileami juurde. (4Ms
22:8)

Pane tähele Bileami viidet Isandale. Ta ei küsinud nõu mingitelt
võõrastelt jumalatelt, sest ta oli ainsa tõelise Jumala prohvet. Nimi,
mida ta kasutas Isanda kohta, oli Jahve. See on Jumala nimi ja Vana
Testamendi autorid ei kasutanud kunagi seda nime ebajumalatest
rääkides.
Kui sageli me viitame nii Jeesusele kui ka Jumal Isale kui oma
Isandale? Me ei räägi kellestki teisest kui oma Loojast, ülimast
Valitsejast ja sellest, kes andis oma elu meie eest. Bileam tegi ka just
nii.
Paneme hoolega tähele, mida Jumal Bileamile tol õhtul ütles. On
huvitav ära märkida, et Ta isegi ei oodanud, et Bileam Teda otsiks:
Ja Jumal tuli Bileami juurde ning küsis: „Kes on need mehed su
juures?“ (4Ms 22:9)

Isand ütles kokkuvõtlikult Bileamile: „Kes on need mehed mulle?
Neil ei ole minuga lepingut. Kas sa tõesti küsid minult, kas sa peaksid
minema ja needma mu lepingurahvast? Miks on sul vaja selle pärast
palvetada? Kas ei ole see ilmne?“

PATU VÄGI (1. OSA)

153

On asju, mille pärast me ei pea palvetama. Me juba teame sellest,
mida Ta on ilmutanud oma kirjapandud lepingus, mis on Jumala tahe.
Sa ei pea paluma, kas sa peaksid teiste kristlastega kokku saama või
ei. Jumal on juba öelnud: „Ning ärgem jätkem maha oma koguduse
kooskäimisi, nõnda nagu mõnel on kombeks ...“ (Hb 10:25).
Sa ei pea palvetama selle pärast, kas anda ohvriandi nendele, kes
sind teenivad, sest pühakiri ütleb: „Isand korraldas nii, et neid, kes
kuulutavad head sõnumit, toetaksid need, kes sellest kasu saavad“
(1Kr 9:14, NLT).
Sa ei pea paluma, kas sa võiksid astuda homoseksuaalsetesse
suhetesse või õhutama kedagi teist seda tegema. Jumal on selle juba
selgeks teinud:
Või kas te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige:
hoorajad ja ebajumala kummardajad ja abielurikkujad ja salajased
ropud ja poisipilastajad ja vargad ja ahned, joodikud, pilkajad ja
anastajad ei päri Jumala riiki! (1Kr 6:9–10)

Sa ei peaks küsima Jumala käest, kas sa võid maksudega petta
– see on varastamine. Või hakata oma armsamaga koos elama ja
magama enne abielu – see on seksuaalpatt. Või astuma suhtesse teise
mehe naisega – see on abielurikkumine ja see nimekiri läheb edasi.
Meil on Uues Testamendis palju käske, mis teevad Jumala tahte juba
täiesti selgeks.
Jumal jätkas põhimõtteliselt nii: „Hästi, Bileam, kuna sa ei saanud
pihta või täpsemalt, ei tahtnud saada pihta, teen ma oma tahte sulle
täiesti selgeks ...“ „Ära mine ühes nendega, sa ei tohi needa seda
rahvast, sest ta on õnnistatud!“ (4Ms 22:12)
Siin ei ole vaja mingit tõlgendamist.
Pane nüüd tähele Bileami reageeringut jumalikele juhtnööridele:
Ja Bileam tõusis hommikul üles ning ütles Baalaki vürstidele:
„Minge oma maale, sest Jehoova ei luba mind minna ühes teiega!“
(4Ms 22:13)
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Enamik kiidaks Bileami. Me aplodeeriksime ta sõnakuulelikkusele
ja ütleksime: „Ta on jumalakartlik vend.“ Ent ta sõnades on üks
vihje, mis võib meid panna teisiti arvama. Pange tähele, et ta ütleb:
„Jehoova ei luba mind.“ Ta ei ütle: „Isand on teinud oma soovi
selgeks, seepärast ei lähe ma.“ Ta kasutab sõnu ei luba.
Vaata seda näidet – rühm koolikaaslasi otsustab minna ostlema ja
filmi vaatama. Amy on küsinud oma vanemate käest luba minna.
Nende vastus on selline: „Amy, meil on kavas perekondlik õhtu,
seepärast me soovime, et sa jääksid meiega.“
Amy sõbrad sõidavad kohale ja tulevad uksele, et teda kaasa võtta.
Kui ta ukse lahti teeb, küsivad nad: „Kas oled valmis?“
Amy vastus, öeldud kulmukortsutusega, on: „Ma ei saa tulla.“
Teisisõnu: „Ma tahan tulla teiega, aga ma pean jääma koju
perekondlikule õhtule.“ Ta vanemate soovid takistavad tal teha seda,
mida ta tegelikult teha tahab. Ta vanemate sõnad on talle käsuks. See
on täpselt see, mida ütles Bileam.

Magusam pakkumine
Moabi vanemad pöördusid kuninga juurde tagasi ja andsid edasi
Bileami vastuse. Ent see ei rahuldanud kuningat ja ta ei leppinud
eitava vastusega. Ta vastas sellega, et saatis veel rohkem ja neist
auväärsemaid vürste ja parema pakkumisega, et panna Bileam nende
heaks tegutsema. Kuninga täpsed sõnad olid: „... sest ma tahan
osutada sulle väga suurt au ja ma teen kõik, mis sa minult nõuad.
Tule siis ja nea mulle ära see rahvas!“ (4Ms 22:17)
Kui su naaber ütleb sulle: „Ma annan sulle kõik, mis mul on,“ siis
seda ei pruugi olla palju, aga kui terve rahva kuningas teeb selle
pakkumise, siis see on hiiglaslik.
Kui ma käisin keskkoolis, siis oli üks kuulus koomik nimega Flip
Wilson. Üks ta kuulsaid lauseid oli: „Kurat pani mind seda tegema.“
See oli naljakas ja inimesed kordasid seda sageli, aga ta sõnad ei
ole tõde. Kurat ei saa panna usklikku mitte midagi tegema. Meile
on selgelt öeldud: „Aga igaüht kiusatakse, kui tema enese himu teda

PATU VÄGI (1. OSA)

155

veab ning ahvatleb ...“ (Jk 1:14). Võtmesõnaks on ahvatlema. See on
kõik, mida kurat saab usklikule teha. Aga sind ei saa ahvatleda see,
mida sa ei himusta. Kui sa paneksid mu ette kokaiinitriibu, ütleksin
ma: „Korista see siit ära.“ Sa ei saaks mind sellega ahvatleda, sest
mul pole mingit tahtmist narkootikumide järele.
Aga kurat on kaval ega ole laisk. Ta ei ole määranud deemoneid
mitte ainult sinu elu uurima, vaid nad on uurinud ka sinu isa ja ema
ja nende isade ja emade elu. Ta teab, millised on nõrgad küljed su
perekonnas, mis puutub himudesse.
Ta oli uurinud Bileami elu ja teadis, et sel prohvetil on ebaterve
himu rikkuse, tasu ja staatuse järele. Ma arvan, et see oli põhjus,
miks Saatan õhutas seda jumalakartmatut kuningat Baalakit
tegema ahvatlevamat pakkumist. Aga pidage kinni, Bileami vastus
olulisemale pakkumisele oli kindel:
„Isegi kui Baalak annaks mulle oma koja täie hõbedat ja kulda, ei
või ma üle astuda Jehoova, oma Jumala käsust ei väikeses ega suures
asjas!“ (4Ms 22:18)

Me tervitaksime taas Bileami julget seisukohta mitte üle astuda
Jumala sõnast, hoolimata sellest, et tehti oluliselt parem pakkumine.
Ent taas me näeme võtmesõnu, mis annavad märku prohveti
piiratusest. Ta ütles: „... ei või ma,“ selle asemel et öelda: „... ma ei
taha.“ Muutunud ei ole mitte midagi. Teda ohjeldab endiselt Jumala
sõna, mis on talle käsk. Ta järgmine väide kinnitab seda:
Aga jääge siis nüüd ka selleks ööks siia, et saaksin teada, mis
Jehoova mulle veel ütleb! (4Ms 22:19)

Mida? Kas tulusam pakkumine muudab Jumala meelt? Kas keegi
võib tõepoolest uskuda, et Jumal lasi tal esimesel korral öelda ei, kuna
Ta teadis, et kuningas pakub Bileamile järgmiste sõnumitoojatega
oluliselt rohkem? Kui naeruväärne mõtlemine! Jumal ei andnud
Bileamile mõista, et ta ootaks paremat pakkumist. Seega – kui
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Bileamil ei olnud vaja selle pärast esimesel korral palvetada, siis
kui palju vähem teisel korral. Ja Jumal oli teinud oma tahte selgeks
esimeste saadikute puhul: „Sa ei lähe nendega kaasa.“
Sellele vaatamata otsustas Bileam tol õhtul ikkagi palvetada. Ent
kuula Jumala vastust:
„Kui need mehed on tulnud sind kutsuma, siis võta kätte, mine ühes
nendega, aga tee ainult seda, mis ma sulle ütlen!“ (4Ms 22:20)

Oot-oot! Jumal ütleb nüüd: „Mine ühes nendega.“ Kas me
lugesime õigesti? Mis toimub? Üllataval kombel on asi võtnud
hoopis vastupidise pöörde. Bileamil on nüüd sõna Isandalt minna
kaasa Moabi vürstide ja vanematega. Seepärast teeb ta täpselt seda,
mida Jumal tal teha käskis. Ta saduldab eesli ja läheb ühes Moabi
vürstidega. Ta on sõnakuulelik jumalikule korraldusele. Ent vaata,
mis järgmisena sünnib:
Aga kui ta läks, süttis Jumala viha põlema ... (4Ms 22:22).

Mis toimub? Kas Jumal on skisofreeniline? Bileam teeb täpselt
seda, mida Jumal eelmisel ööl teha käskis, aga nüüd on Jumal ta
peale vihane, et ta seda teeb. Kuidas seda seletada?
Sellele leidub pühakirjas loogiline vastus ja see on üsna paljastav.
See keerleb tõe ümber, et patt ammutab oma jõu käsust. Me leiame,
miks see nii on, järgmises peatükis.

ASU TEGEVUSSE
Paljud usklikud peavad kuulma seda lootusesõnumit – sa võid olla
täiesti vaba patu väest.
Jah, sa lugesid õigesti. Kristlasel on võimalik tõusta patust
kõrgemale. Jeesus ei surnud ainult selleks, et anda sulle pilet taevasse.
Kui Ta suri, vabastas Ta sinu patu ja surma väest. Patul ei ole sinu üle
väge, vaid selle asemel on sinul vägi tema üle.
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See on võimalik üksnes läbi Jumala armu – Tema jumaliku väe –
saata korda midagi sellist, mis on meie inimjõust võimatu. Meil on
vaba juurdepääs armule ja me omame seda väge, aga me kaotame
sellest tuleva kasu, kui me seda ei rakenda. Üks kõige sagedasemaid
viise, kuidas usklikul jääb see vägi kasutamata, on see, kui ta ei
mõista, et tal on see olemas.
Tee ennast täna patu vastu tugevaks, mõtiskledes kirjakohtade üle,
mis ilmutavad sulle, et sul on tõepoolest vägi selle üle. Mõtiskle
selle tõe üle seni, kuni see muutub reaalseks. Võta Jumalaga selles
suhtes ühendust, parandades meelt kõikide viiside pärast, mil sa
oled andnud patule enese üle võimu ja tänades Teda, et Ta on sind
täna sellest vabaks teinud. Anna endale andeks oma möödaniku
läbikukkumised ja palu, et Jumal näitaks sulle, millisena näeb Ta
sinu tulevikku. Kirjuta üles, mida Ta sulle näitab või ütleb.

16
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Läheme edasi sealt, kus meil eelmises peatükis jäi pooleli prohvet
Bileami lugu.
Olles saanud Jumalalt juhtnöörid mitte minna kaasa esimeste
saadikute grupiga Moabist ja Midjanist, läheb Bileam veel kord
Isanda ette teise, veel prominentsema esindajate grupi pärast. Ta
loodab saada teistsugust vastust.
Kas sina oled kunagi sellises olukorras olnud? Kas sa oled teadnud
oma südames, mida Jumal ütleb, aga sa läksid sellele vaatamata Ta
ette palves, lootes, et Ta muudab oma vastust? Võib-olla varjasid sa
sobimatut soovi, öeldes: „Las ma palvetan selle pärast,“ või „Las ma
palvetan veel kord selle pärast.“
Ma ei tea, kuidas sinuga lood on, aga mina olen selles süüdi olnud
ja ma jagan hiljem selles peatükis mõned mu kurvad kogemused
selles vallas.
Bileam himustas nii seda andi kui ka austust sellelt vägevalt
kuningalt, aga ei julgenud minna Jumala juhtnööride „piiranguist“
välja. Ta oli piisavalt taibukas, teadmaks, et ta ei saa olla õnnistatud,
kui ta on sihilikult sõnakuulmatu. Mõnikord piisab sellest teadmisest
vaid selleks, et avada uks suuremale pettusele.
Seega võib ette kujutada Bileami üllatust, kui Jumal ütleb: „Tõuse
ja mine ühes nendega.“ Bileam võis mõelda: „Täitsa lõpp! Hea, et
ma palusin selle asja pärast uuesti.“
Bileam tõusis järgmisel hommikul üles ja tegi täpselt seda, mida
Jumal oli tal eelmisel õhtul teha käskinud ja meie üllatuseks me
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loeme: „Aga kui ta läks, süttis Jumala viha põlema ...“ (4Ms 22:22).
Mis, kas Jumal on skisofreeniline? Loomulikult on see retooriline
küsimus, sest me kõik teame vastust – muidugi mitte. Miks oli Jumal
siis vihane? Bileam oli teinud täpselt seda, mida Jumal tal teha käskis
– ta läks. Seejärel sai Jumal ta peale vihaseks lihtsalt sellepärast, et ta
läks. Mis siin siis toimub?
Siin on ilmutatud üks tõde, mida paljud ei tea ega mõista, ja mul
kulus palju raskeid aastaid, enne kui ma selle avastasin:
Kui me tõesti soovime (himustame) midagi ja Jumal on ilmutanud
oma tahet selles asjas (kas siis oma Sõna läbi või palves), aga meie
himustame endiselt, annab Jumal selle meile sageli, kuigi Ta teab,
et see pole meie jaoks parim ja meie üle selle pärast lõpuks kohut
mõistetakse.
See väide võib sind šokeerida, aga see on tõsi. Lubage ma tõendan
seda mõnede Piibli näidetega.

Täidetud soovid
Iisrael tahtis kuningat. Juhid tulid prohvet Saamueli juurde ja tegid
oma soovi teatavaks. Nad ütlesid: „Vaata, sa oled jäänud vanaks ja
su pojad ei käi su teedel. Pane nüüd meile kohut mõistma kuningas,
nagu on kõigil rahvail!“ (1Sm 8:5)
Saamuel küsis Isanda käest järele, mida Ta nende soovist arvab
ja Jumal andis juhtidele prohveti läbi vastuse – hoiatuse, miks
kuningas ei ole nende jaoks hea. Ta hoiatas neid ette, et kuningas
võtab nende pojad oma armeesse. Kuningas võtab ka nende pojad
oma põldudele kündma, oma saaki lõikama ja valmistama talle
relvi ning varustust. Ta võtab ka nende tütred ja sunnib neid tööle –
küpsetama, keetma, koristama, lõhnaõlisid valmistama ja nii edasi.
Asi ei lõppe kõige sellega, vaid kuningas võtab nende parimad
põllud, viinamäed, oliiviistandused, veised ja lambad ja annab kõik
need oma ametnikele. Jumal ütles seejärel, et rahvas palub lõpuks
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leevendust kuningast, keda nad olid soovinud, aga Ta ei aita neid.
Järgmisena me loeme: „Aga rahvas tõrkus kuulmast Saamueli
häält ja nad ütlesid: „Ei, vaid meil peab olema kuningas, et meiegi
oleksime nagu kõik muud rahvad ...“ (1Sm 8:19–20).
Saamuel kordas Isandale seda, mida rahvas nii kirglikult soovis.
Jumala vastus Saamuelile oli vastuolus Ta tahtega. Ta ütles: „Kuule
nende häält ja pane neile kuningas!“ (1Sm 8:22). Jumal andis
neile, mida nad himustasid, kuigi see ei olnud parim. Nad said oma
ainuvalitseja ja tema ning kuningad tema järel tegid kõike seda,
mille eest rahvast hoiatati.
Siin on veel üks näide. Iisrael tuli välja Egiptusest ja Jumal toitis
neid roaga, mis ei pärinenud sellest maailmast. Selle nimi oli manna
– leib taevast, toit, millele mujal pühakirjas on viidatud kui „inglite
leivale“ (vt Ps 78:25). See oli nii toitev, et Eelija sõi sellest hiljem
ainult kaks kooki ja jooksis selle jõul nelikümmend päeva järjest. On
aegu, mil ma sooviksin süüa sellist rooga.
Ent Iisrael tüdis sellest leivast ja tahtis liha. Seepärast esitasid nad
soovi. Psalmist kirjutab: „Nad palusid, ja ta tõi vutte“ (Ps 105:40).
Jumal vastas nende soovile kõige hämmastavamal viisil. Me loeme:
Ta tõstis taeva alla idatuule ja ajas üles oma vägevusega lõunatuule;
ja ta laskis nende peale sadada liha nagu tolmu ja tiivulisi linde nagu
mere liiva, ning pillutas need nende leeri keskele, ümber nende
majade! (Ps 78:26–28)

Jumal mitte ainult ei vastanud nende palvele, vaid tegi seda
imepäraselt. Oma vägevusega tõi Ta sadu tuhandeid linde laagrisse.
Iisraellased ei pidanud neid jahtima ega vajanud koeri, relvi, puure
ega mingeid muid vahendeid nende püüdmiseks. Vutid lihtsalt
langesid laagrisse ja inimesed korjasid neid õhust või maa pealt üles.
Kui see juhtuks täna, paneks see sotsiaalmeedia kihama ja täidaks
ajalehtede esiküljed. Jumal andis suurejoonelise vaatepildi, ometi
pane tähele, mida psalmist järgnevalt kirjutab:
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Siis nad sõid ja nende kõhud said hästi täis. Nii ta saatis neile, mida
nad himustasid! Aga veel ei võõrdunud nad oma himust ja nende
söök oli alles nende suus, kui Jumala viha juba tõusis nende vastu
ja tappis lihavamad nende seast ning surus põlvili Iisraeli noored
mehed! (Ps 78:29–31)

Jumal, mitte mõni ebajumal või deemon, andis neile seda, mida
nad himustasid ja tegi seda imepäraselt, aga veel enne, kui nad olid
söömise lõpetanud, tabas neid Ta kohtumõistmine.
Me peame pidama meeles, et Jumal otsustas enne inimkonna
loomist anda meile vabaduse valida, kuigi Ta teadis, et me võime
potentsiaalselt valida seda, mis oleks lõpuks vastu Tema soovidele
ja isegi kahjulik meile.
Näiteks, kuidas oleks kadunud pojaga? Ta küsis endale oma
pärandiosa ja ta isa teadis, et ta ei ole piisavalt küps, et sellega õigesti
toime tulla. Aga kuna ta poeg soovis seda nii tungivalt, andis isa alla
ja poeg sai oma pärandi kätte. Tulemuseks oli see, et poiss sattus
lõpuks sügavas kurbuses sigalasse.
Pühakirjas leidub teisigi näiteid, aga ma arvan, et te olete näinud
tõde. Me oleme ebasoodsal ja kahjulikul positsioonil, kui me palume
kirglikult midagi, mis ei ole Jumala tahe.

Nutikas eesel
Pöördugem selle teadmisega tagasi Bileami loo juurde.
Ta oli nüüd teel kohtuma Moabi kuningaga. Kuninga abid saatsid
teda, aga Jumal oli vihane ta valiku peale. Äkitselt seisis ingel
Bileamil tee peal ees. Palun pea meeles, et inglid ei ole mitte paksud
lapsukesed vibu ja nooltega, vaid hoopis suure jõuga hiiglaslikud
olendid. Ma oletan, et see ingel oli umbes kahe ja poole või kolme
meetri pikkune.
Ingel seisis Bileamil väljasirutatud mõõgaga tee peal ees ja Jumal
avas imepäraselt eesli silmad. Kui too nägi seda hiiglaslikku olendit,
käes löögivalmis relv, hüppas ta teelt välja põllu peale, et teda vältida.
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Bileam lõi vihaselt oma eeslit ja juhtis ta tee peale tagasi.
Ingel liikus seejärel paika teel, kus oli mõlemal pool müür. Eesel
püüdis jälle inglit nähes minna temast nii kaugele kui võimalik ja
pigistas Bileami jala oma ihu ja seina vahele. Bileam sai eesli peale
veel vihasemaks ja lõi teda uuesti.
Järgmisena läks ingel paika tee peal, kus oli nii kitsas, et ei olnud
kuhugi pöörata. Kui eesel sel korral nägi paljastatud mõõgaga inglit,
heitis ta Bileami all maha. Nüüd oli Bileam lausa raevus ja lõi teda
jälle.
Seejärel avas Jumal eesli suu ja see ütles Bileamile: „Mis ma sulle
olen teinud, et sa nüüd lõid mind kolm korda?“ (4Ms 22:28)
Bileami ja eesli vahel toimus äge sõnavahetus ja lõpuks avas Jumal
Bileami silmad, et ta näeks inglit. Bileam kummardus otsekohe
silmili maha.
Kuni selle hetkeni olen ma rääkinud sellest inglist kui lihtsalt ühest
tohutu suures inglite hulgas, kes teenivad Jumala ees. Ent on ilmne,
et tõlkijad (ja ka mina) on uskunud, et see ingel oli tegelikult Isand
ise. Aga ma jätan selle sinu otsustada, sest mul ei ole kavas sind
veenda ei ühes ega teises.
Ingel astus Bileamile vastu, öeldes: „Mispärast sa lõid oma
emaeeslit kolm korda? Vaata, ma olen su vastu välja astunud, sest see
tee on minu meelest hukatuslik! Emaeesel nägi mind ja põikas mu
eest need kolm korda. Kui ta ei oleks pöördunud mu eest, ma tõesti
oleksin nüüd tapnud sinu ja jätnud tema elama!“ (4Ms 22:32–33)
Eesel päästis Bileami elu. Ta oleks olnud surnud, kui eesel ei oleks
Isanda eest kõrvale põiganud. Võiks arvata, et Bileam ütleb nüüd
Moabi ja Midjani juhtidele: „Mehed, mina kaon siit. Öelge oma
kuningale, et ta hoiaks oma raha endale.“ Aga ta ei öelnud seda.
Selleasemel tunnistas Bileam Isandale:
„Ma tegin pattu, sest ma ei teadnud, et sina seisid tee peal mu vastas!
Kui see nüüd sinu silmis on paha, siis ma lähen tagasi!“ (4Ms 22:34)

Bileam tunnistas oma pattu, ent ta rääkis silmakirjalikult, öeldes:
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„Kui see nüüd sinu silmis on paha ...“
Tõesti, Bileam? Mida veel vaja on? Kuigi Isand ise oli tulnud
välja, et seista tal dramaatilisel viisil tee peal ees, püüdis Bileam
endiselt saada seda, mida ta tahtis. Ta himustas nii väga kuninga
pakutud raha ja au, et ta ei märganud jumalikku korralekutsumist.
Ta ebajumalakummardamine oli ta täielikult pimestanud Jumala
südame suhtes.
Just see on see, mis sünnib, kui meie himu kaalub üles Jumalale
kuuletumise, kui me tunneme ennast piiratuna Tema korraldustest.
Pettuse läbi kasvab patu jõud. See, mis ilmselgelt pole Jumalaga
sünkroonis, ei ole enam silmnähtav. Sõnakuulelikud näevad seda
selgesti, aga ebajumalakummardamise haarde tõttu jätkavad
isegi nemad Jumala heakskiidu püüdmist sellele, mida tungivalt
soovitakse.

Minu puudused
Kui ma olin kolmekümnendate alguses, näitas Jumal selgelt nii
Lisale kui mulle, et lepingu sõlmimine ühe tuntud kirjastusega ei ole
Tema tahe. Ma ütlesin ei, kui üks toimetajaid minuga esimest korda
kontakti võttis, aga mitte viisil, mis oli sarnane Bileami esimesele
kohtumisele Baalaki juhtidega.
Toimetaja helistas mulle jätkuvalt peaaegu iga päev. Ta ütles, et
mu sõnum on oluline Kristuse ihule ja rääkis mulle, kuidas teised
suhteliselt tundmatud autorid on oma raamatud tema firma all välja
andnud ja olid nüüd kuulsad. Ma neelasin ta meelitused täielikult alla.
Tol ajal olin ma oma kaks raamatut ise kirjastanud ja need jõudsid
väga väheste lugejateni. Ma tahtsin selle kirjastaja üleriigilist levi
ja mõju. Kuigi ka Jumal tahtis, et see sõnum kaugemale jõuaks, ei
olnud see Tema aeg, õige sõnum ega ka kirjastaja. Pealegi olid mu
motiivid valed, ma tahtsin saada tuntuks, mida tuntakse elukõrkusena
– seisuse või reputatsiooni otsimisena.
Mu soov olla kirjastatud selle tunnustatud firma poolt muutus nii
tugevaks, et ma eirasin Isanda selget juhtimist, oma naise nõuandeid
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ja märke sellest, et paljud asjad läksid valesti. Püha Vaimu sisemised
hoiatused raugesid ja asendusid suurema soovi pettusega.
Kirjastaja asus teises osariigis. Me otsustasime, et Lisa lendab
kohale ja kirjutab meie organisatsiooni nimel lepingule alla, kuna
minu ajakava ei lubanud seda. Tema lahkumise hommikul oksendas
üks meie poegadest täis terve meie teisele korrusele viiva trepi. Kui
me seda puhastasime, ütles Lisa ärritunult: „John, kas sa siis ei näe
– Jumal ei taha, et me seda teeksime?“
Ma vastasin julgelt: „Ei, see on vaenlane, kes püüab meid heidutada
ja peatada.“ Kui see oleks olnud ainus asi, mis läks valesti, oleks
mul võib-olla õigus olnud. Aga nii paljud asjad läksid viltu, et see
muutus juba veidraks, aga ma ei näinud sellest läbi. Mu patu vägi
pettis mind.
Lisa lendas kohale ja kirjutas tol päeval lepingule alla. Järgmised
kolm kuud valitses mu elus kaos. Rahu jättis mu maha ja rabelemine
ning võitlemine tulid selle asemele. Ma haigestusin erinevatesse
viirustesse, sain külmetada ja kannatasin kolm kuud järjest teiste
füüsiliste vaevuste käes. Meil oli kirjastajaga kohutav aeg, me ei
suutnud mitte milleski kokkuleppele jõuda ja meie teenistus kaotas
tuhandeid dollareid.
Ma erinesin Bileamist ühes aspektis – ma nägin lõpuks, kuidas mu
kange himu oli pimestanud mu silmad Jumala tahtele. Ma olin olnud
Jumala kohtumõistmise (distsipliini) all. Tuleta meelde Pauluse
sõnu: „Sellepärast on ka palju nõrku ja põdejaid teie seas ja paljud
on läinud magama. Sest kui me enestest ise aru annaksime, siis meie
üle ei mõistetaks kohut; aga kui meie üle kohut mõistetakse, siis
Isand karistab meid, et meid ühes maailmaga hukka ei mõistetaks.“
(1Kr 11:30–32) Selleks läks tarvis paljusid asjatuid raskusi, et lõpuks
mõista, millise ebajumala ma olin loonud. Ma parandasin meelt oma
kangekaelsusest ja peaaegu kohe muutus kõik. Varsti pärast seda
teatas meie kirjastaja, et tahavad meie tööalase suhte lõpetada.
Umbes aasta hiljem pakkus üks teine tuntud firma, et kirjastavad
ühe mu teise sõnumi, mis käsitles vabadust solvumisest. Jumal rääkis
minuga ja ütles: „Eelmine kirjastaja oli sinu idee, see kirjastaja
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on minu.“ Mu motiivid olid samuti muutunud karistuse tõttu,
mille osaliseks ma aasta varem olin saanud. Ma olin nüüd kirglik
kuuletuma Jumalale, et inimesed võiksid olla tõeliselt vabad. See oli
sõnum, mida Jumal soovis ja nüüdseks on seda raamatut „Saatana
sööt“ müüdud umbes kaks miljonit eksemplari.
Mulle meeldiks öelda, et ma sain oma õppetunni kätte ega korranud
sellist rumalust uuesti. Ent oma varajastes neljakümnendates eirasin
ma veel üks kord Jumala selgelt ilmutatud tahet ja ka oma abikaasa ning
juhatuse liikmete asjalikke nõuandeid. Sel korral oli pettus tugevam
ja raskuste, valu ning hingepiina läbi toimuv distsiplineerimine oli
isegi suurem ning kestis peaaegu kaheksateist kuud. Taas mõistsin
ma, millise ebajumala ma olin loonud ja parandasin meelt, aga mitte
ilma suure südamevaluta, mida see mulle maksma läks.
Ma olen täiesti kindel, et kui Bileam oleks omaks võtnud Jumala
südame, oleks ta olukord pikas perspektiivis palju parem olnud. Ent
ta ei pöördunud kunagi tõeliselt ära oma ebajumalakummardamisest
ja suri seetõttu Jumala kohtumõistmise all (vt Jo 13:22).
Armas, ma ei taha, et sa õpiksid seda läbi raskuste, nii nagu juhtus
minuga. Ma loodan, et see karm sõnum paneb sind hoiduma valust
ja raskustest, millest mina asjatult läbi läksin.

ASU TEGEVUSSE
Kui me ei alista oma hirmusid Jumalale, juhivad nad meid Tema
juurest minema ja Jumal võib meid isegi nende kätte üle anda. Me
näeme pühakirjas arvukatel kordadel, et Jumal oli oma tahte juba
selgeks teinud, aga kui Ta rahvas soovis midagi, mis oli selle vastu,
andis Ta seda neile, isegi kui see tõi neile raskusi.
Jumal teeb seda endiselt ka tänapäeval meie elus. Ta annab meile
meie soovid, isegi kui need on vastuolus Tema omadega, aga need
ei vii meid õnnistuste juurde, mida me oleme tahtnud. See viib meid
distsiplineerimise juurde, mis on valulik ja ebameeldiv.
Aga me ei pea seda kogema. Selle asemel me võime usaldada
Jumalat, et Ta teeb meile head. Sageli on Tal meie jaoks rada
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valmis vaadatud, et anda meile just neid asju, mida me soovime,
aga õigel viisil. Kui me järgneme Talle, juhib Ta meid õnnistatud
rajal ja soovitud lõpp tuleb Tema valitud ajal. Pühenda täna oma tee
Isandale. Kutsu Teda, et Ta juhiks sind vastavalt Tema soovidele ja
mitte sinu omadele. Küsi Temalt, milliseid samme võid sa hakata
täna tegema, et Teda veel lähemalt järgida. Pane need kirja ja siis tee
selle järgi.
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Säilitamaks fookust, teeme lühikokkuvõtte ebajumalakummardamise olemusest. See sünnib siis, kui inimesed, on nad siis usklikud
või uskmatud, heidavad kõrvale selle, mida Jumal selgelt ilmutab,
selleks et rahuldada himusid või soove, mis on Tema teedega
vastuolus. Sel põhjusel ütleb Paulus:
Sest seda te teate tunnetades, et mitte ühelgi hoorajal ega ropul ega
ahnel, kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala
riigis. Ükski ärgu petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade
pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale; ärge siis saage
nende kaaslasteks! (Ef 5:5–7)

Jumala viha tuleb uskmatu peale, aga Jumal karistab ka usklikku,
kes harrastab ebajumalakummardamist (ahnust), pööramaks teda
tagasi oma südame juurde. Ent kui usklik püsib kangekaelselt edasi
sõnakuulmatuses, nii nagu Bileam seda tegi, võivad tagajärjed olla
tõsised, nagu näiteks surm. Paulus hoiatab usklikke: „Sest kui te liha
järgi elate, siis te surete ...“ (Rm 8:13). Apostel Jakoobus hoiatab
meid samuti: „... pärast, kui himu on rasestunud, toob ta patu ilmale,
aga kui patt on täiesti tehtud, sünnitab ta surma. Ärge eksige, mu
armsad vennad!“ (Jk 1:15–16)
Ebajumalakummardamisse peaks suhtuma kui aeglaselt tapvasse
mürki – see on vaimne krüptoniit. Me ei saa endale lubada sellega
flirtimist. Ebajumalakummardamise võrk on ühtaegu peen ja tugev
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– me saime veidi aimu selle jõust Bileami vaadates, aga läheme veel
ühe sammu kaugemale. Lugege hoolikalt Jumala hoiatust Iisraeli
juhtidele:
Ja mulle tuli Jehoova sõna; ta ütles: „Inimesepoeg, need mehed
on võtnud oma ebajumalad südamesse ja on pannud oma süü
komistuskivi oma palge ette. Kas ma tõesti pean laskma ennast
nende poolt küsitleda?“ (Hs 14:2–3)

Taas me näeme selgelt ebajumalakummardamist, mis ei piirdu
kujude, altarite või templitega. Jumal ei jäta kahtlusele ruumi, öeldes
selgesti, et „nad on võtnud oma ebajumalad südamesse“. Need ei
ole kujukesed puude all, linnakeskustes või templites. Ei, need olid
ebajumalad, mis olid püstitatud nende südametes. Nad varjasid
himusid, mis olid Jumala tahte vastased. Jumal jätkab:
Seepärast räägi nendega ja ütle neile: nõnda ütleb Isand Jehoova:
igale mehele Iisraeli soost, kes võtab oma ebajumalad südamesse,
paneb oma süü komistuskivi oma palge ette ja tuleb siis prohveti
juurde, temale kostan mina, Jehoova ise, tema paljude ebajumalate
pärast (vastavalt tema paljudele ebajumalatele – NKJV) ... (Hs 14:4)

Kui inimene on takerdunud ebajumalakummardamisse
(klammerdudes himude külge, mis on Jumala tahte vastased) ja
tuleb jumalasulase juurde, otsides juhtnööre, nõu või mingit laadi
piibellikku õpetust, võib ta saada vastuse, aga see ei pruugi olla
Jumala tahte kohane. See võib olla vastus, mis sarnaneb sellega,
mille sai Bileam.
Kuulge nüüd hoiatust teenistuse juhile, kes väldib vastuastumist
abiotsija ebajumalakummardamisele, vaid räägib temaga pigem
nii, nagu oleks kõik hästi (prohvetid ja preestrid olid Vana
Testamendi teenistusjuhid, nüüdsest peale kasutan ma tänapäeva
teenistusjuhtidele omaseid termineid):
„Aga kui prohvet annab inimesele vastuse, mida ta soovib [tehes
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seega ennast osaliseks nõuküsija patus (ebajumalakummardamises)],
hoolitsen mina, Isand, selle eest, et prohvet on oma vastuses petetud.“
(Hs 14:9, AMPC)

Palves olen ma kas nutnud või tundnud suurt kurbust, mõeldes
suurele osale õpetusest, mida tänapäeva jumalasulased levitavad,
eriti Läänes. Ma olen hüüdnud Jumala poole, et saada vastuseid
küsimusele, mis on selle nõrga evangeelse sõnumi taga, mida
räägitakse ja kirjutatakse. Vastusena juhtis Jumala Vaim mind
Hesekieli peatükkide 13 ja 14 juurde. Need peatükid ilmutavad,
mis on lahjendatud õpetuste taga, mis ei astu vastu harjumuslikule
patule – selleks on ebajumalakummardamine. Kui jutlustaja annab
edasi puudulikku evangeeliumi, kuna ta ei taha kaotada järgijaid või
kuulsust, siis ei ole see midagi muud kui maskeeritud saamahimu.
Selsamal põhjusel hüüab Jeremija ajal, mil võlts jumalateenimine
õitses:
Sest pisemast suuremani ahnitseb igaüks neist omakasu, ja prohvetist
preestrini teeb igaüks pettust! (Jr 6:13)

Ma hakkasin mõistma ilmse vaimse nõrkuse – krüptoniidi –
sügavamaid toimemehhanisme suures osas kaasaegsest kogudusest.
Ma nägin paljude usklike rahulolematust ja sellest südameseisundist
on tõusnud himud selle järele, mis „elus on puudu“ (väga sageli ei
olegi need ehtsad vajadused, vaid mitte midagi muud kui tahtmised
või himud).
Need eksiteele sattunud juhid, kes on samuti ahnetest himudest
kõrvale juhitud, on jutlustanud kirjakohtadest, mis näiliselt vaatavad
läbi sõrmede otsijate patusele elustiilile ja jaatavad seda ning samal
ajal väldivad mugavalt kirjakohti, mis astuksid vastu jumalatule
käitumisele. See ebajumalakummardamine teeb nii jutlustaja kui ka
uskliku vastuvõtlikuks sõnumitele või nõuandeile, mis kõnetavad
otse neid tahtmisi või himusid ning tugevdavad neid soove või
ebajumalaid.
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Uues Testamendis prohveteerib Paulus sarnaselt Jeremija ja
Hesekieliga ühest tulevasest ajaperioodist:
Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele
otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende
kõrvad sügelevad ... (2Tm 4:3).

Tere tulemast sellesse ajaperioodi. Kui otsijad tahavad kuulda
seda, mis neile meeldib, siis pole vaja midagi muud teha, kui leida
„jutlustajaid“, kes on samuti saamahimulised.
Teiselt poolt ei hälbi ükski jumalakartlik juht mitte ühestki Jumala
Sõna tõest. Pühakirjast tuleb tervikuna kinni pidada, mitte ainult
valitud osadest. Selline juht ei karda parandada ja vastu astuda, aga
ka julgustada.
Need jumalasulased, kellest Paulus räägib, on huvitatud oma
reputatsioonist, väljanägemisest, kasvust ja plaanidest. Neid võib
keelitada õige tulemuse või tasuga, seetõttu räägivad ja õpetavad
nad vastavalt kuulajate soovidele, selle asemel et ustavalt kuulutada
Jumala Sõna, kas see siis võetakse vastu või ei.

Ainult üks jutlustaja kuulutas tõde
Joosafatist, Juuda kuningast, oli saanud Ahabi, Iisraeli kuninga
liitlane nende lastevahelise abielu tõttu. See ei olnud hea käik Joosafati
jaoks, kuna tema kartis Jumalat, Ahab oli aga ebajumalakummardaja.
Mõne aja pärast läks Joosafat Samaariasse Iisraeli kuningale külla.
Ahab palus Joosafatilt, et ta koondaks Juuda, et minna Iisraeli
kõrval sõtta ning rünnata Süüriat. Joosafat vastas: „Loomulikult,
milles küsimus. Me oleme sinuga vennad ja minu sõjavägi on sinu
käsutuses. Me ühineme sinuga kindlasti lahingus.“ Aga seejärel
Joosafat lisas: „Aga uurime kõigepealt välja, mida ütleb Isand“ (vt
2Aj 18).
Seega kutsus kuningas Ahab kokku nelisada kõige tuntumat Iisraeli
jumalasulast ja juhti. Need ei olnud Baali, Ašera, Kemosi või mõne
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teise väärjumala sulased, vaid Isanda Jumala teenrid (nad kõnelesid
Jehoova nimel). Ahab küsis neilt, kas nad peaksid minema sõtta või
hoiduma sellest.
Jumalasulased rääkisid kõik üksmeelselt: „Jah, minge aga! Jumal
annab kuningale võidu“ (2Aj 18:5, NLT) Neid juhte oli õpetatud
kuulajaile üksnes positiivseid ja julgustavaid sõnumeid rääkima,
eriti kui need olid tähtsad. Kuigi nad olid Jehoova sulased, olid nad
andunud saamahimule – nad olid ebajumalakummardajad.
Kuigi need jumalasulased olid kõige lugupeetavamad Iisraelis
ja nende sõnumid olid muljetavaldavad, ei olnud Joosafat selle
nõuandega rahul. Jumalakartus ta elus oli ta eristamisvõime alal
hoidnud. Ta küsis: „Kas ei ole siin veel mõnda Jehoova prohvetit, et
saaksime temalt küsida?“ (s 6) Ta teadis, et need, kes räägivad, olid
Jehoova prohvetid, aga midagi oli korrast ära.
Ahab vastas: „On küll veel üks mees, kellelt saaks küsida Jehoova
nõu. Aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, vaid alati
halba. See on Miika, Jimla poeg!“ Aga Joosafat ütles: „Kuningas
ärgu rääkigu nõnda!“ (s 7) Ebajumalakummardajale või usklike
kogukonnale, kes on ära harjunud meelitamisega, näib tõeline
evangeeliumisulane tihti negatiivse ja heidutavana.
Miika erines teistest, sest ta ei tahtnud suurt järgijaskonda ega ka
midagi Ahabi käest. Ta kartis Isandat rohkem kui inimest ja igatses
Isanda heakskiitu rohkem kui edu. Ta teadis, et Jehoova on ta
allikas ja et ta on pigem Talle meelepärane kui krüptoniidi mõju all
olevale kuningale. See hoidis ta puhta ja vaba pettusest, milles teised
jumalasulased toimisid.
Ahab laskis kutsuda Miika. Sel ajal, kui nad ootasid tõelist Jumala
meest, prohveteerisid jumalasulased kahe kuninga ees edasi. Üks
neist, heebrea mees Sidkija Benjamini suguharust, oli teinud enesele
raudsarved ja ütles: „Nõnda ütleb Jehoova: nendega pead sa puskima
süürlasi, kuni nad on hävitatud!“ (s 10)
Seejärel andsid kõik jumalasulased kuningale ühel häälel nõu,
öeldes: „Mine Gileadi Raamotisse ja sul õnnestub, sest Jehoova annab
selle kuninga kätte!“ (s 11) Kindlasti võib olla turvaline, kui sul on

174

KRÜPTONIIDI TAPMINE

palju juhte, kas pole? Ja mis oli veel eriti julgustav ja tundus kindel, oli
see, et kõik sõnumid olid omavahel kooskõlas ja kinnitasid üksteist.
Jah, nad kinnitasid Ahabi südames olevaid himusid ja rääkisid otse ta
tahtmise poolt kasu saada, mis oli ebajumalakummardamine.
Sel ajal, kui jumalasulased andsid ühel meelel kahele kuningale
nõu, leidis käskjalg Miika ja rääkis temaga, öeldes: „Vaata, prohvetite
sõnad on nagu ühest suust kuningale head; olgu siis sinugi sõna nagu
ühel nende hulgast ja räägi head!“ (2Aj 18:12)
Ma olen kuulnud sarnaseid sõnu, kui mind on kutsutud mõnedesse
hästituntud kogudustesse. „John, julgusta inimesi. Räägi positiivseid
sõnumeid. Ehita nad üles ja tröösti neid. Me lõpetame oma
teenistuse tempoka looga, nii et lõpeta ka sina optimistlikul noodil.
Me tahame, et inimesed lahkuksid heade tunnetega.“ Justkui saaks
lihtne sõnumitooja omavoliliselt muuta Kuninga sõnumit. Kui me
seda teeme, ei ole me enam saadikud, kes räägivad kui Jumala sõnu,
vaid lihtsalt inimesed, kasutades Ta positiivseid sõnu, mis leiduvad
erinevates Uue Testamendi paikades, toomaks esile seda, mida meie
himustame.
Miika vastus oli järsk, sest teda ei olnud võimalik meelitamisega
ära osta: „Nii tõesti kui Jehoova elab, mina räägin, mis mu Jumal
ütleb!“ (s 13)
Oo, Isa, saada meile juhte, kes teevad meie päevil sedasama!
Kui Miika jõudis Ahabi ette, esitati talle sama küsimus, millele
juba oli vastanud suurel hulgal teisi jumalasulaseid. „Miika vastas
sarkastiliselt: „Jah, minge ja olge võidukad, sest te saate võidu nende
üle!““ (s 14, NLT)
Ahab ärritus Miika peale, et see teda pilkab. Seejärel andis Miika
edasi olukorra kohta käiva Jumala sõna: „Ma nägin kogu Iisraeli
hajali olevat mägedel nagu lambad, kellel ei ole karjast! Ja Jehoova
ütles: neil pole isandaid! Igaüks pöördugu rahuga koju!“ (s 16)
Ahab pöördus Joosafati poole ja ütles: „Eks ma öelnud sulle, et ta
ei kuuluta mulle head, küll aga halba!“ (s 17)
Seejärel jätkas Miika, et öelda Ahabile, mis tegelikult toimub ja
mis tegelikult sünnib:
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„Seepärast kuulge Jehoova sõna! Ma nägin Jehoovat istuvat oma
aujärjel ja kogu taeva sõjaväe seisvat temast paremal ja vasakul pool.
Ja Jehoova ütles: kes tahaks ahvatleda Ahabit, Iisraeli kuningat, et
ta läheks ja langeks Gileadi Raamotis? Siis rääkis üks nii ja teine
rääkis naa. Aga üks vaim tuli ja seisis Jehoova ees ning ütles: mina
ahvatlen teda! Ja Jehoova küsis temalt: kuidas? Tema vastas: ma
lähen ja olen valevaim kõigi ta prohvetite suus! Siis ütles Jehoova:
sina oled ahvatleja ja küllap sa suudad! Mine ja tee nõnda! Ja nüüd,
vaata, Jehoova on pannud valevaimu nende sinu prohvetite suhu ja
Jehoova on kuulutanud sulle halba!“ (salmid 18–22)

Jumal vastas Ahabile ebajumalakummardamist (ahnust)
mööda ta südames. Siin on illustratsioon tõest, millest Hesekiel
kirjutab. Jumal ei kõneta otse mitte ainult Bileami südames olevat
ebajumalakummardamist, nagu me nägime eelmises peatükis ja
Ahabi oma selles peatükis, vaid Ta teeb sarnaselt ka nendega, kes
annavad sõnumit edasi.
Ahab sai sõnumi, mida ta tahtis kuulda, aga ta keeldus Jumala
õigetest sõnadest, mis oleksid toonud kaitset ja vabanemist. Ahab
läks võitlusesse. Kuigi ta oli kaitstud seeläbi, et ta maskeeris ennast,
et süürlased teda ära ei tunneks, sai ta pihta ühe huupi lastud noolega
ja suri enne päeva lõppu. Sa võid peita ennast inimeste eest, aga
mitte kunagi Jumala eest.
Kuidas on lood täna? Kas me igatseme seda kaitset, varustust ja
vabastust, mida Jumal tõotab? Või tahame, et meid meelitataks? Kas
me tahame kuulda rahust, kui tegelikult kangastuvad hädaohud selle
pettuse tõttu, mille me oleme vastu võtnud?
Kas me võiksime selle lihtsalt pühakirja valguses läbi mõelda?
Mis on parem – pikaajaline kaitse Jumala Sõna terviklikule tõele
alistumise läbi või lühiajaline kunstlik õnnistus, samas kui varsti
kättejõudev karistus või kohtumõistmine on nurga taga ootamas?
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ASU TEGEVUSSE
Paljud kristlased tahavad kuulda ainult neid sõnu, mis panevad
nad end hästi tundma ja ahnuse ning inimestekartuse tõttu on paljud
jutlustajad valmis rääkima ainult sõnu, mis julgustavad nende
järgijaid. Neil puhkudel kõlavad kõik need sulnid sõnad imeliselt,
aga nad ei ole piisavad ja viivad nii juhid kui ka järgijad soovimatusse
paika.
Me peame kuulma tõtt, isegi kui see alguses teeb haiget. Ükspuha
kui valus on tõe kuulmine, pole see kaugeltki nii valus kui need
raskused, mille poole me jookseme, kui me elame pettuses.
Sa võid olla see, kes taotleb tõtt.
Alusta sellega, et palud Jumalalt, et Ta räägiks sulle tõde su elu
kohta, palud, et Ta ilmutaks kõik paigad, kus sind on su teadmata
petetud. Kirjuta üles need tõed, mis Ta sulle räägib, et sa võiksid
eelolevatel päevadel ja nädalatel nende üle mõtiskleda. Seejärel
palu, et Jumal annaks sulle jõudu, et sa võiksid rääkida tõtt, isegi
siis, kui see ei ole populaarne või poliitiliselt korrektne. Sa ei pea
otsima konflikte, aga sa oled siis võimeline ütlema nii nagu Miika:
„Nii tõesti, kui Jehoova elab, mina räägin, mis mu Jumal ütleb.“

18
JEESUSE
IMITATSIOON
Kas sa mõtled: „Jeesuse imitatsioon, mida see veel peaks
tähendama?“ See peatükk räägib ühest peenest võtmeelemendist,
mis tõmbab usklikke ebajumalateenistusse. Selle aspekti käsitlemine
aitab paljastada saladust, miks nii paljud tänapäeva kristlased
langevad nii kergesti saagiks vaimsele krüptoniidile, mis röövib
meilt meie jõu koguduse ja üksikisikutena.

Olen teid toonud enese juurde
Nagu ma olen varem maininud, sümboliseerib Iisraeli väljatulek
Egiptusest meie päästet – meie väljatulekut maailmast. Mooses juhtis
juudid Siinaisse, kus ta kohtus Jumalaga põleva põõsa juures. Mooses
tahtis, et ta rahvas kogeks midagi samalaadset. Miks peaks ta tahtma
juhtida neid otsekohe tõotatud maale, ilma et oleks tutvustanud neid
Tõotajale? Kui nad jõudsid Siinaisse, siis me loeme:
Mooses läks üles Jumala juurde ja Jehoova hüüdis teda mäelt, öeldes:
„Ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele: te olete näinud,
mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka
tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde.“ (2Ms 19:3–4)

Vaadake Ta sõnu: „... toonud teid enese juurde.“ See väide võtab
kokku jumaliku motivatsiooni meie päästetud saamisele maailmast.
Jumal tõi sind enese juurde. Ta ihaldab sind, Ta igatseb osadust
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sinuga ja Ta tahab Isa-lapse suhet.
Kas te suudate ette kujutada, kui vaimustatud oli Jumal kohtumise
üle nende inimestega, kes olid sadu aastaid vangis olnud? Ma
mäletan, et kui Lisa oli rase kõigi meie nelja pojaga, ei suutnud ma
ära oodata, millal nad juba sünnivad. Ma olin oodanud üheksa pikka
kuud. Ma tahtsin neid hoida oma kätel, näha neid suureks kasvamas,
kuulda nende hääli, kogeda nende isiksusi ja arendada nendega isapoja suhet. Lihtsalt öeldes – ma igatsesin neid.
Selline oli ka Jumala suhtumine, ainult et Ta oli oodanud palju
kauem kui üheksa kuud.
Inimesed pidid tegema teatud ettevalmistusi, et kohtumine oleks
edukas. Jumal ütles: „Mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme,
ja nad pesku oma riided. Ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks,
sest kolmandal päeval Jehoova astub kogu rahva silma ees alla Siinai
mäele.“ (2Ms 19:10–11)
Isand ütles oma rahvale: „Ma igatsen teie järele, aga et meie
kohtumine oleks tõeline, peate te pesema Egiptuse mustuse oma
riietelt maha. Ma olen teie Isa, aga ma olen ka püha Jumal ega taha
pealiskaudset suhet teiega.“
Võimatu on omada sügavat, tähendusrikast suhet nendega, kes on
isekad. Jumal on andnud ennast täielikult meile. Ta ei saa lubada, et
meie teeksime sedasama mis maailm, kasutades neid, kellega meil
on suhe, omaenda soovide või ego rahuldamiseks.
Kaks päeva möödusid Siinais ja kolmanda päeva alguses tuli Isand
alla, et ennast tutvustada. Kui Ta seda tegi, taganesid inimesed ja
värisesid hirmust. Nad ütlesid Moosesele: „Räägi sina meiega, siis
me kuulame. Ainult ärgu Jumal meiega rääkigu, et me ei sureks!“
(2Ms 20:19)
Mooses oli segaduses. Kuidas saavad nad eemale tõmbuda Temast,
kes päästis nad orjusest? Miks ei taha nad kuulda oma Looja häält?
Aga kas te oskate ette kujutada Jumala pettumust? Ta oli igatsenud
seda hetke. Ta ihkas neid tunda nii, nagu Ta õppis tundma Moosest.
Ent nad hülgasid Ta ligiolu.
Ma ei suuda ette kujutada, kuidas ma end tunneksin, kui üks mu
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poegadest ütleks mulle: „Isa, ma ei taha, et sa minuga otse räägid. Ma
tahan kuulda su sõnumeid ainult ühe mu venna läbi.“ Kui kurvastav!

Preestriameti kehtestamine
Jumal otsustas, et tuleb kehtestada preestriamet, kuna rahvas ei
tahtnud otsest läbikäimist Temaga. Preester on keegi, kes räägib
Jumalaga rahva eest. Juutidel oli juba prohvet – Mooses, kes
rääkis seda, mida Jumal rahvale ütles. Ent Jumal pidi kehtestama
preestriameti, et oleks midagi jätkuva osaduse sarnast rahvaga.
Seejärel ütles Jumal: „Mine alla ja too Aaron endaga üles kaasa“
(2Ms 19:24, NLT). Aaronist sai Tema esimene preester, ent see ei
olnud Jumala algne plaan. Algselt tahtis Ta, et nad kõik oleksid
preestrid. Kui nad alguses jõudsid Siinai juurde, ütles Ta: „Te olete
mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks! Need on sõnad,
mis sa pead Iisraeli lastele rääkima!“ (2Ms 19:6) Ta tahtis, et kõigil
oleks Iisraelis võime Temaga suhelda.
Jumal instrueeris Moosest, et ta tooks Aaroni endaga üles mäe otsa
kaasa. Ent meil ei ole ühtegi ülestähendust, et Aaron oleks jõudnud
mäetippu. Mingil põhjusel on ta lõpuks tagasi all laagris koos
rahvaga ja Mooses on nelikümmend päeva ja ööd mäetipul. Miks
Aaron ei läinud? Kas ta leidis rohkem tröösti inimestega koos olles
kui Jumalaga? Kas ta kartis rohkem Jumalaga kahekesi olemist? Me
ei tea vastust, aga me teame, et see, mida Aaron hakkas tegema, ei
ole midagi vähemat kui rabav.

Jahve imitatsioon
Kui rahvas nägi, et Mooses viivitas mäelt tulekuga, siis rahvas
kogunes Aaroni ümber ... (2Ms 32:1)

Mis sünnib? Kõigepealt, inimestel olid soovid, mille täitumist nad
ootasid ja nad vajasid jumalameest, kes neid aitaks.
Teiseks, Aaroni elus oli juhiand ja see and tõmbab ligi inimesi. See
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on oluline punkt, sest tugevad juhid tõmbavad inimesi, kas see juht
siis kuuletub Jumalale või mitte. See, et ühel juhil on märkimisväärne
järgijaskond, ei tähenda ilmtingimata, et ta on sünkroonis Jumalaga.
Kuulake, mida inimesed ütlevad Aaronile:
„Võta kätte ja tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me
ei tea, mis on juhtunud selle Moosesega, mehega, kes meid tõi
Egiptusemaalt välja!“ (2Ms 32:1)

Esimene asi, mida tähele panna, on see, et inimesed ei ütle: „Mis
puutub Jumalasse, siis me ei tea, mis Temaga on juhtunud.“ See on
oluline mõte, mida me kohe arutame.
Teiseks, pange tähele, et nad ütlevad: „... tee meile jumalaid.“
Heebreakeelne sõna jumalate jaoks on elohim. Seda sõna leidub veidi
rohkem kui 2600 korda Vanas Testamendis. Üle 2250 korra viitab
see sõna Kõikväelisele Jumalale. Näiteks esineb see kolmkümmend
kaks korda ainuüksi 1. Moosese raamatu esimeses peatükis. Piibli
päris esimene salm ütleb: „Alguses lõi elohim taevad ja maa.“
Teine näide oleks 5. Moosese 13:5: „Te peate käima Jehoova, oma
Jumala (elohim) järel ja te peate teda kartma, pidama tema käske,
kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema poole.“ Te võite
näha selles kirjakohas, et Isanda nime on esitatud Jehoovana ja
siis viidatakse Talle kui meie elohim’ile. Ta on Jumal, absoluutne
autoriteet ja lõplik allikas.
Ent veidi üle 250 korra on Vanas Testamendis kasutatud sõna
elohim väärjumala kirjeldamiseks, nagu näiteks Daagon (1Sm 5:7)
või Baal (1Kn 18:21). Seetõttu me peame seda sõna alati kontekstis
lugema, teadmaks, kellest räägitakse.
Aaron vastab inimeste palvele sellega, et soovib saada kulda nende
kõrvarõngastest. Ta sulatab kulla ja seejärel valmistab kurikuulsa
vasika. Kui see oli valmis, ütlesid inimesed: „See on su jumal, Iisrael,
kes sind tõi Egiptusemaalt välja!“ (2Ms 32:4). Heebreakeelne sõna
jumala kohta on taas elohim. Ent me hakkame saama aimu sellest,
kellest siin räägitakse, nende sõnadest „... kes sind tõi Egiptusemaalt
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välja“. Nad teadsid, kes oli nad välja toonud – nad ei olnud rumalad.
Meie aimdus leiab kinnitust juba järgmises salmis:
Kui Aaron seda nägi, siis ta ehitas selle ette altari; ja Aaron hüüdis
ning ütles: „Homme on Jehoova püha!“ (2Ms 32:5)

Sõna Isand selles salmis on Jahve (või nagu eestikeelses tõlkes,
Jehoova – tõlkija märkus). CWSB ütleb:
See sõna viitab Iisraeli Jumala pärisnimele, eriti nimele, mille
kaudu Ta ilmutas ennast Moosesele (2Ms 6:2, 3). Seda jumalikku
nime ei ole traditsiooniliselt välja hääldatud, eeskätt austusest selle
pühaduse vastu. Kuni renessansini kirjutati seda Vana Testamendi
heebreakeelses tekstis ilma täishäälikuteta, andes seda edasi YHWH
kujul.

Seda sõna, välja arvatud praeguses kirjakohas, ei ole terves Piiblis
kunagi kasutatud, et viidata mõnele väärjumalale või nimetada teda.
Ei ole kahtlustki, mis sünnib. See näib peaaegu uskumatu, aga Aaron
ja rahvas vaatavad otsa vasikale ja nimetavad seda Jahveks. Nad ei
kutsu seda vasikat Baaliks, Daagoniks, Ašeraks, Raks, Nephthysiks
või mõneks muuks Egiptuse jumalaks. Nad ei ütle: „Vaadake, Ra,
kes sind tõi Egiptusemaalt välja.“
Tuleta meelde, et nad olid öelnud: „Me ei tea, mis on saanud
Moosesest.“ Nad ei olnud öelnud: „Me ei tea, mis on saanud
Jumalast.“ Nad ei salga Jahve olemasolu või osalemist endi elus.
Nad tunnistavad endiselt, et see oli Jehoova (ehk Jahve), kes neid
päästis, vabastas, tervendas ja varustas. Nad on lihtsalt muutnud Ta
tegeliku kuju enda kontrollitavaks Jahve kujuks, kes annab neile,
mida nad tahavad.
Siin on kaasaegne näide sellest, kuidas see asi välja näeb.
Me reisime Lisaga väga palju ja meie teenistusel Messenger
International on suurepärane meeskond. See, mida ma nüüd kirjutan,
on täiesti hüpoteetiline, sest meie tiimi liikmed ei teeks kunagi
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midagi sellist. On mitmeid tööpõhimõtteid ja kultuurilisi printsiipe,
mida meie Lisaga juhtidena pidevalt rõhutame, sest need on meie
jaoks olulised. Mõned neist on sellised – me nõuame oma tiimilt
üheksatunnilist produktiivsust kaheksa tunniga. Me tahame, et meie
töökeskkond oleks mõnus, et kõike tehtaks kõrge kvaliteediga, et
armastataks ja teenitaks igat inimest, partnerit või juhti, kes meiega
ühendust võtab, et me täidaksime teatud igapäevaseid ja iganädalasi
töönorme ja see nimekiri ei ole lõplik. Meie tegevjuht, kellele ma
annan väljamõeldud nime Tim, vastutab selle eest, et olla kindel –
neid tööalaseid ja kultuurilisi standardeid, mida me oleme nõudnud,
täidetakse.
Oletame, et me oleme Lisaga reisil, aga ära ei ole mitte ainult meie
kaks, vaid ka meie tegevjuht. Järgmisena on vastutaval positsioonil
meie finantsjuht Jordan (samuti väljamõeldud nimi). Kui Tim
lahkub, ütleb Jordan varsti meeskonnale: „Kuulge, meeskond, John
ja Lisa tahavad, et meil oleks tore atmosfäär. Palkame ühe DJ ja
teeme siia tantsupõranda suitsu ja prožektoritega ning pidutseme
mõned järgmised päevad.“
Kogu see aeg, mil pidu kestab, „tunnistab“ meeskond, et nad
teevad täpselt seda, mis me neilt oleme palunud. Nad tunnustavad
meid korduvalt, öeldes: „See on Johni ja Lisa soov, nad tahavad, et
meil oleks tore keskkond.“ Siis hüüab üks tiimiliikmeid: „Kuulge!
John helistab mulle. Ma räägin talle meie peost, ta on meiega nii
rahul.“ See oleks muidugi vale, sest kui mina helistaksin ja teaksin,
mis sünnib, oleksin ma oma meeskonna peale väga pahane.
Ütleme nüüd, et meie tegevjuht pöördub kontorisse tagasi enne
Lisat ja mind. Ta oleks ka väga ärritunud. Ta paneks muusika kinni,
saadaks tagasi prožektorid ja suitsumasina ja teeks meie tiimile
peapesu. „See ei ole see, mida John ja Lisa tahavad,“ ütleks ta. „Te
olete neid vääralt esindanud.“ Seejärel vallandaks ta eestvedajad,
kes lõid selle võltskultuuri.
Vaadake nüüd Iisraeli käitumist, olles loonud selle kontrollitava
„Jahve“:
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Järgmisel päeval nad tõusid vara ning ohverdasid põletusohvreid ja
tõid tänuohvreid; ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis
üles mängima. (2Ms 32:6)

See on pidupäev Jahvele. Juhid ja rahvas toovad Talle ohvreid,
siis nad lasevad ennast lõdvaks. Nad on kõik veennud ennast, et
nad teevad seda, millega nende „Jahve“ on päri või isegi, mis Talle
meeldib. Nad usuvad, et Tal ei ole probleemi nende õgardluse,
pidutsemise ja pillerkaaritamisega (mis sisaldas ka, nagu ette võib
kujutada, seksuaalset ebapuhtust). Nad on Jumalale (Jahvele)
aktsepteeritavaks muutnud käitumise, mis ei meeldi Talle põrmugi.
Nad on sisenenud nüüd kõige petlikumasse ebajumalateenistuse
vormi. Nad on loonud Jahve imitatsiooni, mis erineb sellest, kes
Ta tegelikult on. See annab neile nüüd loa elada nii, nagu nad ise
tahavad ja teha seda Tema heakskiidul. Põhimõtteliselt ei erine see
paganarahvastest, kes keeldusid kummardamast Jumalat (kuuletumast Talle). Taas ütleb Paulus: „Nad hakkasid välja mõtlema
rumalaid ideid selle kohta, milline on Jumal“ (Rm 1:21, NLT). Ainus
erinevus on selles, et paganarahvad annavad oma jumalatele sellised
nimed nagu Daagon, Baal, Hapi, Ammit, Sopdu ja nii edasi, samas
kui Iisrael kutsus oma jumalust Jahveks.
Seejärel ütleb Jumal tegevjuht Moosesele: „Mine astu alla, sest su
rahvas, kelle sa tõid Egiptusemaalt välja, on teinud pahasti! Nad on
kähku pöördunud teelt, mida ma neid käskisin käia.“ (2Ms 32:7–8)
Mooses pöördus tagasi ja läks suureks aruandluseks. Kõigepealt
tegi seda Aaron, see, kelle kätte oli antud vastutus, seejärel juhid ja
lõpuks rahvas. Me loeme: „Kui Mooses nägi, et rahvas oli ohjest valla,
sest Aaron oli ta valla päästnud kahjurõõmuks nende vaenlastele, siis
Mooses astus leeri väravasse ja ütles: „Kes on Jehoova poolt, tulgu
minu juurde!“ Ja tema juurde kogunesid kõik Leevi pojad.“ (2Ms
32:25–26) Nemad, nii nagu meiegi, ei asu Isanda poolele lihtsalt Tema
nime tunnistamise või Talle laulude laulmisega. Me valime Tema
poole, otsustades elada vastavalt sellele, mida Ta on kuulutanud.
See toob meid mitmete väga oluliste küsimuste juurde.
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Kas me oleme kaasajal loonud „Jeesuse“, kes annab meile kõike,
mida meie eksinud kired soovivad?
Kas me tunnustame, et Ta valas oma vere meie eest, päästis meid
ja vabastas meid maailmast?
Kas me laulame laule Talle ja Tema kohta ja selle kohta, et Ta
on teinud meile kättesaadavaks taeva, aga tegelikult ei ole „meie
Jeesus“ see päris Jeesus, kes istub Isa paremal käel?
Kas me oleme loonud Jeesuse imitatsiooni?
Kas koguduses on suurel arvul inimesi petetud, nagu olid need
juudid, kes tulid Egiptusest välja?
Ja veel üks küsimus: „Kes on need tegevjuhid nagu Mooses, kes
tulevad alla Jumala mäelt ja astuvad vastu petetutele tuld ja armastust
täis südamega?
Kui nad ei astu üles, muutub meie pettus aina hullemaks. Ja krüptoniit
kasutab jätkuvalt ära meie nõrkust, isegi kuni surmani välja.

ASU TEGEVUSSE
Läänemaailmas on kerge öelda, et sa usud Jeesusesse. Ent suur
osa Läänest on tülpinud kristlusest, sest kristlaste ja maailma vahel
on vähe erinevust. Kristlased kuulutavad Jeesuse nime ja ütlevad
siis, et austavad Jumalat, elades samal ajal patust elu, mida Jumal
selgelt hukka mõistab. Nii nagu Mooses kuulutas, kui ta Iisraelilt aru
päris: „Kes on Isanda poolel, tulgu minu juurde!“ On aeg tõelistel
kristlastel tõusta ja kutsuda oma vendi ja õdesid tõe poolele asuma.
Jeesuse järgimine läheb meile maksma kõik. Meie elu ei ole meie
enda oma. Meie tahe on allutatud Jumalale või Ta ei ole tõeliselt
meie Isand. Meie usk on Temasse, et Ta varustab meid kõigega, mis
me vajame. See on kristluse kutse – jah, tule ja saa päästetud, aga sa
pead surema oma vanale minale ja saama uueks.
Mõtiskle kristluse tõelise kutsumise peale. Pane kirja oma mõtted,
kas see on see, mis sulle on õpetatud või on see erinev sellest.
Seejärel leia keegi oma perekonnas või koguduses, kellega seda
arutada. Anna neile edasi seda tõde.

19
LÄHTEKOHT
On ilmne, et kui Mooses laskub alla Jumala mäelt, on Iisrael
täielikus ebajumalakummardamises, kuigi nad tunnustavad endiselt,
et see on Jahve, kes päästis ja vabastas nad Egiptusest. Nagu me
arutasime, on ebajumalakummardamise juur selles, et me oleme
sõnakuulmatud selle suhtes, mis Jumal on meile selgelt ilmutanud.
Kui me tunnistame Jeesust Kristust oma Isanda ja Päästjana, aga
oleme selgelt sõnakuulmatud Ta meelevallale, siis sellest saab kõige
eksitavam ebajumalakummardamise vorm.
Pöördugem tagasi selle hüpoteetilise näite juurde meie meeskonnast
Messenger Internationalis. Kui meie tegevjuht Tim tuleb tagasi
kontorisse ja näeb seda taltsutamatut pidutsemist, on ta maruvihane
finantsjuhi Jordani peale. Ent Jordan võib vabalt öelda Timile: „Aga
me teeme täpselt seda, mida John ja Lisa meil teha palusid. Me lõime
toreda keskkonna.“
Kuidas reageeriks Tim? „Jah, John ja Lisa tahavad toredat
keskkonda, aga kuidas on lood kõigi nende teiste juhtnööridega,
mis nad meile on andnud – üheksa tunni jagu tööd kaheksatunnise
päevaga, kättesaadavus kõigile, kes meiega ühendust võtavad,
päevaste töönormide täitmine ja kõik muu selline? Te olete eraldanud
ühe aspekti sellest, mida nad palusid ning keskendunud sellele, aga
tähelepanuta jätnud kõik nende ülejäänud juhtnöörid.“
Kas me pole mitte teinud midagi taolist kaasaegses koguduses?
Ma arvan, et me oleme leidnud Uues Testamendis teatud juhtnöörid,
mis meile meeldivad. Me oleme kuulutanud, et me oleme päästetud
armust usu läbi ja me ei saa välja teenida seda armu, sest see on
Jumala soosing. Me oleme rõhutanud üksteise armastamist, elu üle
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rõõmu tundmist, üksteise teenimist, uute kiitus- ja ülistuslaulude
laulmist, asjakohane olemist, heaks juhiks olemist ja terve kogukonna
loomist. Me kuulutame seda kõike tulise kirega. Need kõik on head
tegevused ja neid toetab Uus Testament.
Ent kas me pole tähelepanuta jätnud alandlikkuse, pühaduse,
seksuaalse puhtuse tähtsuse ja teistest pattudest hoidumise, nagu
näiteks pornograafia?
Kas me oleme hoiatanud neid, keda me armastame, et nad
põgeneksid homoseksuaalsuse, hooramise, joomise, rõvedate
naljade, tühja rumala jutu, andestamatuse, kibeduse, keelekandmise
ja palju muu sellise eest, mis on ära toodud tähtsates käskudes,
juhtnöörides ja hoiatustes, mis leiduvad Uues Testamendis?
Kas me võime keskenduda üksnes Jeesuse sõnade nendele
aspektidele, mis ei lähe vastuollu meie ühiskonnas kehtivate
standardite ja perverssustega?
Kas me võime luua sellise Jeesuse, kes ei astu vastu meie kultuuri
jumalatute viisidega?
Kas me võime hoiduda selle käsitlemisest, mida Ta vihkab ja kuulutada ainult Ta sõnu, mida ühiskond peab imetlusväärseks?
Kas me võime avardada teed ja väravat, mis viib ellu?
Kas me võime uskuda, et kui inimene kordab järele mõned
maagilised sõnad, on ta automaatselt päästetud?
Kas me oleme loonud Jeesuse imitatsiooni, kes on erinev sellest,
mida ilmutab terve pühakiri ja kas me eirame teadlikult Uue
Testamendi väljakutsuvaid probleeme? Paulus ütles midagi, mida
keegi meist ei tohiks eirata:
Sellepärast tunnistan ma teile tänasel päeval, et ma olen puhas
kõikide verest; sest ma pole midagi teie eest salanud Jumala tahtest,
et ma teile seda tervelt ei oleks kuulutanud. (Ap 20:26–27)

Paulus ei kõnelenud ainult evangeeliumi meeldivaid sõnu, vaid
ta tegi kindlaks, et on kuulutatud kõike, mida Jumal tahab, et me
teaksime. Ta ei olnud selline, nagu meie finantsdirektor, kes rääkis
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tiimile ainult Lisa ja minu soovide meelelahutuslikust aspektist.
Pauluse sõnad kõlavad NKJV-is nii: „Ma ei ole vältinud kuulutamast
teile Jumala täielikku nõu.“ Amplified Classic ütleb nii: „Ma ei
kohkunud kunagi tagasi ega hoidnud tagasi ega jätnud kuulutamast
teile Jumala täit eesmärki ja plaani ja nõu.“
Kui me väldime Uue Testamendi ebamugavate õpetuste rääkimist,
siis ei saa me öelda nii nagu Paulus: „Kui kellelegi saab osaks igavene
surm, ei ole see minu süü.“ Kas ei osutu hoopis vastupidine õigeks,
kui me varjame Uue Testamendi võtmeosi? Terve tõe rääkimine oli
meie võimuses, aga me hoidusime sellest. Kas me olime mures, et
otsijad ei taha meie järgmisele koosolekule, kogunemisele või grupi
kokkusaamisele tulla?
Nüüd, kus on möödunud aastad sellises kristlikus kultuuris, mis
väldib olulisi iseloomuprobleeme, millest pühakirjas on räägitud,
on meil käes hooletussejätmise lõikus. Paljud on kahjuks isemeelsel
teel. Selle kohta võiks tuua arvutult näiteid. Üks, mis meenub, on
väga mõjukas jumalasulane, laialdaselt loetud autor ja populaarne
konverentsidel kõneleja. 2016. aastal teatas ta, et ta abielu on lõpule
viidud (mida iganes see tähendab). Ta lahutas oma mehest ja selle
raamatu kirjutamise ajal elab koos ühe teise naisega.
Ta annab oma järgijatele regulaarselt teada, milline on nende
kooselu. Ühes postituses jagab ta pilti, kus ta naispartner teda
kirglikult suudleb ja ta kommenteerib, kuidas ta eluteekond on viinud
ta sellesse suhtesse ja et see on täielikult „püha“. Pühakiri seda nii
ei nimetaks. Mu süda valutab tema pärast. Siin on „evangeeliumi
sulane“, kes usub tõepoolest, et ta vahekord Jumalaga on õige ja
tal on soov aidata, teenida ja armastada inimesi, aga ta on tõeliselt
petetud.
Veel hämmastavamad on need arvukad toetavad ja soosivad
kommentaarid, mida kirjutavad ta sajad tuhanded järgijad. Ta
postitused annavad mõista, et ta esindab Jumalat ja ta järgijad on
sellega nõus. Läbi terve selle teekonna on ta populaarsus kasvanud,
mitte kahanenud. See on südantlõhestav, valus, traagiline ja
hirmukülvav – kõike seda üheaegselt.
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Ühes teises traagilises olukorras on üks Ameerika kõige enam
tuntud evangelikaalne juht hiljuti teatanud kõikidele oma järgijatele
ja kogudusele üldiselt, et me peaksime täielikult aktsepteerima
homoseksuaalseid paare kui tõelisi Jeesuse järgijaid. Ta ütles, et tema
otsus on sündinud rohke aja veetmisest homoseksuaalsete paaridega
ja leidmisest, et nende suhe toimib paljuski nii, nagu mehe ja naise
vaheline. Ainus võimalus sellise järelduseni jõudmiseks on Uuest
Testamendist kirjakohtade teadlik kõrvaldamine ja kogu piibliloo
eiramine. Nii nagu Aaroni ja kuldvasika puhul, kallutavad selle juhi
avaldused suure hulga inimesi tõest kõrvale.
See on traagiline pettus. Jeesuse imitatsiooni tõttu, kes on välja
kujunenud meie läänemaailma jumalateenimise filosoofiast, on tõelist
Päästjat kadunud inimestel üha raskem ja raskem leida. Me peame
küsima: „Kas see on ehtne Jeesus? Kas see on Jumala armastus? Kas
tõelist armastust defineerib üksnes lahkus, kannatlikkus ja teistele
andmine?“ Kõik need omadused on õiged ja ka populaarsed meie
ühiskonnas. Ent kas me saame lihtsalt eirata seda, kuidas armastust
on pühakirjas otsustavalt defineeritud: „Sest see on Jumala armastus,
et me peame tema käske“ (1Jh 5:3)?
Kas me oleme leppinud ainult osalise Uue Testamendi eesmärgi ja
plaani ja nõuga, leidmaks oma armastuse definitsiooni?

Meeleparanduse vajadus
Kas see käest ära läinud evangeelium on puuduva meeleparanduse
tagajärg? Kas sellele naissoost jutlustajale ja autorile, pastorile ja
paljudele teistele öeldi kunagi, et nad jätaksid maha patu, selleks et
järgida Jeesust? Või öeldi neile, et nad paluksid lihtsalt seda, mis on
saanud meie standardpalveks: „Jeesus, tule minu ellu ja tee minust
kristlane“?
Kuulake Pauluse sõnu:
Ma ei kohkunud kunagi tagasi rääkimast teile seda, mida teil oli
tarvis kuulda, kas siis avalikult või teie kodudes. Mul on olnud üks
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sõnum nii juutidele kui ka kreeklastele – patust meeleparandamise
ja Jumala poole pöördumise vajadus ja usu omamine meie Isandasse
Jeesusesse (Ap 20:20–21, NLT)

Ainult üks sõnum! Esimene samm on patust meeleparandamise
vajadus. Jumala lapseks saamisel on meeleparandus kohustuslik,
mitte vabalt valitav. Ent seda ei mainita sageli meie tüüpilisel
seletusel päästmise kohta ja kutsel sellele.
Mõned aastad tagasi kuulsin ma paastu esimesel päeval Püha
Vaimu ütlevat: „Loe Markuse 1. peatükki.“ Ma lugesin innukalt
terve peatüki läbi, aga ei saanud mingit teistsugust arusaamist. Püha
Vaim ütles: „Loe uuesti.“ Ma lugesin – endiselt mitte midagi uut. Ta
ütles needsamad sõnad kolmandat, neljandat ja viiendat korda. Ma
lugesin seda uuesti mitu korda ... endiselt mitte midagi. See kestis
nii umbes seitse korda. Lõpuks lugesin ma teosammul ja sel korral
kargas avalause leheküljelt välja:
„Jeesuse Kristuse, Jumala Poja evangeeliumi algus“ (Mk 1:1).

Järgmised sõnad olid võtmeks: „Vaata, ma läkitan su palge eele
oma ingli, kes valmistab su teed ...“ See ingel või sõnumitooja oli
Ristija Johannes. Tema teenistuseks oli „meeleparandusristimine“.
Ristimine tähendab mitte osalist, vaid täielikku vee alla vajutamist.
Johannese sõnum täielikust meeleparandusest on evangeeliumi
algus või lähtekoht. Keegi ei saa tulla tõelisesse suhtesse Jeesusega,
alustamata tõelise meeleparandusega.
Seejärel ütles Püha Vaim mulle: „Johannese teenistus on kõikide
evangeeliumite alguses. Johannese lugu ei ole mõnes Vana
Testamendi raamatus, kuna ta sõnum moodustab tähtsa osa Uue
Testamendi evangeeliumist.“
Järgmisena juhtis Vaim mind Jeesuse sõnade juurde:
Ja kõik prohvetid ja käsuõpetus on ennustanud Johanneseni ... (Mt
11:13).
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Ma hüppasin toolilt üles ja hüüdsin: „Vau, see on õige!“ Jeesus
ei öelnud: „Ja kõik prohvetid ja käsuõpetus on ennustanud minuni
(Jeesuse Kristuseni).“ Ei, kuna Johannese sõnum täielikust
meeleparandusest on Uue Testamendi evangeeliumi algus. Sa ei ole
alustanud suhet Jeesusega, kui sa ei ole täielikult parandanud meelt
teadaolevatest pattudest.
Meeleparandus on eesuks.
Tuleta meelde meie lugu Justinist ja Angelast ja tema veidrast
arusaamast abielu kohta. Ta ei loobunud kunagi oma vanadest
kavaleridest. Ta armastas tõeliselt Justinit, too oli tema lemmik ja ta
kavatses veeta enamiku ajast temaga. Ent teda ei olnud informeeritud,
et Justiniga abielulepingu sõlmimiseks on tingimata vaja läbi lõigata
sidemed – mõistuslikult, emotsionaalselt ja füüsiliselt – kõikide
vanade kavaleridega. See otsus oleks olnud lähtekohaks või alguseks
ta võimele lepingu sõlmimiseks Justiniga.
Ta oli šokeeritud, et Justin oli pahane ta plaanide pärast minna
välja Tonyga. „Miks on ta nii ärritunud?“ Ta mõtles edasi: „Kas ta
on armukade?“ Jah, ta oli väga armukade ja pidigi olema. Jumal on
armukade meie peale ja see on ainult õige, et Ta seda on. Me oleme
astunud Temaga lepingusse – kuidas me saame sinna teisi armukesi
tuua?
Kas on juhuslik, et Johannese esimesed sõnad pühakirjas on:
„Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!“ (Mt 3:2)?
Kas Johannes on ainus, kes seda ütleb? Kas see sõnum on erandlik,
mida teised Uue Testamendi sõnumitoojad ei räägi? Sugugi mitte!
Jeesuse esimesed juhtnöörid on:
„Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!“ (Mt 4:17)

Meie Isand ja Kuningas teadis, et meeleparandus on hädavajalik
ja oluline samm kestva suhte omamiseks Jumalaga. Hämmastaval
kombel on see kriteeriumiks, mida Ta kasutas, otsustamaks, kas
inimesed kuulusid Jumalale või ei.
Seejärel hakkas Jeesus hurjutama linnu, kus Ta oli teinud nii
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paljud oma imetegudest, kuna nad ei olnud parandanud meelt oma
pattudest ega pöördunud Jumala poole (vt Mt 11:20).
Kui inimene ei pea päästetud saamiseks tegema muud, kui
„pöörduma Jumala poole“, siis oleks see olnud kõik, millele Jeesus
oleks osutanud. Ent täpselt nii, nagu Angela pidi loobuma vanadest
kavaleridest, et ennast täielikult Justinile anda, peame ka meie oma
pattudest meelt parandama, et ennast Jeesusele anda.
Me näeme seda sõnumit korduvalt, sest see on Jeesuse teenistuse
põhiülesandeid. Ta kuulutab: „Ma ei ole tulnud õigeid kutsuma
meeleparandusele, vaid patuseid!“ (Lk 5:32) Meeleparandus ei ole
üks valikuvõimalusi. Jeesus ütles seda ka ühele rühmale inimestele:
„... vaid kui te ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka!“ (Lk 13:3)
Siin on tõde – ilma meeleparanduseta ei ole Jumala poole
pöördumist.
Liigume edasi ja vaatame, milline oli Jeesuse jüngrite arusaam
evangeeliumi jagamisest. See on see, mida nad kuulutasid oma
esimesel misjonilähetusel: „Jüngrid läksid välja, rääkides kõigile,
keda nad kohtasid, et nad peavad pattudest meelt parandama ja
Jumala poole pöörduma“ (Mk 6:12, NLT).
Pane tähele sõnu „kõigile, keda nad kohtasid“. Kuna ei ole päästet
ilma meeleparanduseta, on oluline sellest rääkida kõikidele. Isegi
rikas mees, kes põles põrgus, tundis meeleparanduse tähtsust.
Aga tema ütles: ei mitte, isa Aabraham, vaid kui keegi surnuist
läheks nende juurde, siis nad parandaksid meelt! (Lk 16:30)

Kuidas olid lood pärast ülestõusmist? Kas sõnum muutus? Luuka
pani kirja selle, kuidas Jeesus oma jüngritele ilmus. Ta sõitles nende
südamekõvadust ja avas siis nende mõistuse. Seejärel tsiteeris Ta
neile, mida prohvetid Tema kohta ette kuulutasid:
... ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude
andekssaamiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. (Lk
24:47)
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Prohvetid kuulutasid ette, et andestus leidub ainult Päästjas, kui
sellele eelneb meeleparandus ja apostel Peetrus teeb sama. Kuula ta
esimesi sõnu, kui ta õpetab nelipühipäeval innukatele otsijatele seda,
kuidas saada päästetud:
„Te kõik peate parandama oma pattudest meelt ja pöörduma Jumala
poole ning saama ristitud Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude
andekssaamiseks.“ (Ap 2:38, NLT)

Taas, ei ole mingit pöördumist Jumala poole sellele eelneva
meeleparanduseta. Kuidas olid lood Paulusega? Kas ta muutis oma
sõnumit paganatele? Sugugi mitte:
Ma kuuletusin sellele taevasele nägemusele. Ma kuulutasin alguses
neile, kes on Damaskuses, siis Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal
ja ka paganaile, et kõik peavad parandama oma pattudest meelt
ja pöörduma Jumala poole – ning tõendama, et nad on muutunud,
nende heade tegude läbi, mida nad teevad. (Ap 26:19–20, NLT)

Vaata sõnu „kõik peavad“, mitte „peaksid“, mitte „see on hea
mõte“. Ei mingil juhul! See, mis ta ütleb, on „kõik peavad parandama
oma pattudest meelt“.
Paulus selgitas, kuidas Jumal ise andis selle nõudena igaühele, nii
juudile kui paganale, kes tahab päästetud saada:
Jumal on küll niisuguseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd
ta kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad oma
pattudest meelt parandama ja pöörduma Tema poole. (Ap 17:30)

Kui sa vaatad Jeesuse Kristuse põhilisi õpetusi, siis pole üllatav, et
esimesena on nimekirjas ... arva ära mis?
Sellepärast jätkem kõrvale algõpetus Kristusest ja püüdkem
täiuslikkusele ning ärgem hakakem uuesti rajama alust pöördumisele
surnud tegudest ja usule Jumalasse ... (Hb 6:1).
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Ma ei ole käsitlenud kõiki kirjakohti Uues Testamendis, kus see
korraldus on antud, aga ma olen loetlenud neid piisavalt, et näidata,
kui tähtis on meeleparandus pattudest. Ei ole võimalik omada usku
meie Isandasse Jeesusesse Kristusesse, kui ei ole enne toimunud
meeleparandust teadaolevast sõnakuulmatusest Jumala vastu.
Seega ei saa me kristlaseks, kui me hoiame tahtlikult kinni
pornograafiast.
Me ei saa usklikuks, kui me keeldume lõpetamast seksuaalvahekordi
oma kavaleri või tüdruksõbraga.
Me ei saa kristlaseks, kui me keeldume ära pöördumast homoseksuaalsusest.
Me ei saa usklikuks, kui me keeldume loobumast maksupettusest.
Me ei saa Jeesuse järgijaks, kui me hoiame kinni sooperverssustest.
Me ei saa kristlaseks, kui me keeldume lahti laskmast andeksandmatusest. Ja see nimekiri pole sugugi ammendav.
Kui me jääme ka vaid osaliselt kinni hoidma sellest, mida Uus
Testament keelab, siis me oleme loonud „Jeesuse imitatsiooni“.
Me oleme petetud oma südames ja meie usk on üksnes kujutluslik.
Ja meid on hoiatatud: „Ärge ainult kuulake Jumala Sõna. Te peate
tegema seda, mida see ütleb. Vastasel juhul te ainult petate iseennast“
(Jk 1:22, NLT).
Kuidas peaksid otsijad seda teadma, kui me seda ei kuuluta? Kas
me oletame juhtidena, et nad tulevad ise selle peale? Kui meie ainus
üleskutse otsijatele on: „Kas te olete Jumalast eemal? Ta ootab, et te
tuleksite koju. Palvetage lihtsalt seda palvet koos minuga ...“ – siis
kas see on nende tõeline armastamine?
Kui selline on meie lähenemine, siis me teeme seda, mida Angela
perekond või teised tegid, kui nad talle abielu kohta nõu andsid. Nad
jätsid talle ütlemata, et Justiniga abiellumiseks peab ta oma vanad
peigmehed hülgama. Kas nad olid oletanud, et küll ta lõpuks ise ka
selle peale tuleb? Nüüd on Angela segaduses ja hämmelduses. Ja
Justin – see, kes armastab teda ja on tõeliselt pühendunud nende
lepingule, on päris pahane.
Hoolimata kuulajaskonnast on ainult üks tõeline evangeelium,
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mida peab esitama nii – kõigepealt meeleparandus kõikidest
teadaolevatest pattudest ja seejärel pöördumine Jumala poole. Kui
esmalt ei ole toimunud meeleparandust, siis pole ka tõelist uskumist.
Kaasaegne evangeeliumi edasiandmise moodus seisneb selles, et
pannakse otsijad uskuma ja palvetama ja siis pöörduma ära teadlikest
pattudest – mõne nädala, kuu või isegi aastate jooksul. Aga kas on
võimalik, et hiljem ei ole mingit motivatsiooni meelt parandada, sest
otsijad usuvad, et on juba päästetud?
Angela kahetses, et talle ei oldud räägitud tõtt enne, kui ta
võttis vastu otsuse abielluda Justiniga. Ka meie kasvatame ainult
konfliktseid kirikuskäijaid, kui me ei räägi neile tõtt selle kohta,
mida on vaja päästetud saamiseks.

ASU TEGEVUSSE
Uus Testament esitab selge sõnumi – ilma meeleparanduseta
pattudest ei ole päästet. Sa ei saa abielluda Jeesusega, kui oled
endiselt suhtes maailmaga. Sa pead surema oma vanale elule,
alustamaks uut.
Kui sa toimid mingil viisil sõnumi edastajana, siis õpid sa kiiresti,
et pead tegema oma kõige tähtsamad punktid väga selgeks. Kui sa
seda ei tee, mõistab su kuulajaskond sind arvatavasti valesti ja su
sõnum ei täida eesmärki. Jumal teab seda. Sellepärast on Ta teinud
selle nii selgeks – me peame parandama meelt.
Nüüdseks oled sa seda raamatut lugedes arvatavasti mitu korda
meelt parandanud, aga mil moel teeb see peatükk selgemaks selle,
kui tähtis meeleparandus ikkagi on? Millise muudatuse toob see
sinu ellu nüüd, mil sa seda tead? Kuidas muudab see viisi, kuidas sa
maailmaga, oma lähedastega või kadunutega suhtled? Palu, et Jumal
näitaks sulle üht kindlat tegevust, mille sa võid muuta oma elu osaks
vastuseks sellele, kui tähtis on parandada meelt. Nagu alati, kirjuta
üles see, mida Ta sulle ütleb, kaasa arvatud sinu plaan, kuidas sa neid
asju täidad.

20
MEELEPARANDUS
Eelmises peatükis me kuulsime korduvalt, kuidas pühakiri kutsus
üles: „Parandage meelt oma pattudest ja pöörduge Jumala poole.“
Kuna meeleparandus ei ole igavese elu vastuvõtmisel vabalt valitav,
vaid hädavajalik, räägime sellest üksikasjalikumalt. Selle tõe
analüüsimisel me avastame (ühes tulevases peatükis) ka seda, et
kristlastele on meeleparandus oluline, säilitamaks lähedast osadust
Jumalaga.
Esiteks on olulise tähtsusega mõista, et meeleparandus Uues
Testamendis erineb meeleparandusest Vanas Testamendis. Meelt
parandades kandis Jumala rahvas Vanas Testamendis kotiriiet ja
tuhka. Nad halasid, langesid maha ja valasid tihti palju pisaraid,
näitamaks oma meeleparandust. See oli kahetsuse väline näitamine
ja tagasipöördumine kuulekusele Jumala vastu. Ent me leiame Uues
Testamendis, et rõhk ei ole välisel näitamisel, vaid see keskendub
südamele.

Uue Testamendi meeleparandus
Uues Testamendis leiduvad nimisõna „meeleparandus“ (metanoia)
ja tegusõna „meelt parandama“ (metanoeō) vastavalt kakskümmend
neli ja kolmkümmend neli korda. Kõige tavalisem ja laialdaselt
tunnustatud definitsioon on „meelemuutus“. Ent kui me lepime
lihtsalt sellega, siis me kaotame selle tõelises definitsioonis peituva
jõu.
Baker Encyclopedia of the Bible ütleb, et meeleparandus on
„sõna otseses mõttes meelemuutus, mitte individuaalsete plaanide,
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kavatsuste või uskumuste suhtes, vaid pigem muutus terves isiksuses
patuselt toimismisviisilt Jumala poole“ (rõhuasetus lisatud).
Mulle meeldivad sõnad terve isiksus. Ma võin muuta oma meelt,
olemata endiselt täielikult veendunud. Neid sõnu kasutades näitavad
õpetlased, et selles leidub enamat, kui lihtsalt meele või intellekti
muutus. Lexham Theological Wordbook läheb sügavamale, väites,
et meeleparandus on „protsess, milles indiviid muudab mõistuse ja
tahte suunda – patust eemale ja Jumala poole“.
Meeleparandus hõlmab kindlasti mõistust, aga läheb sügavamale,
see hõlmab ka meie tahet ja meie tundeid. See tungib meie südame
sügavusse, kus me oleme kindlalt veendunud oma olemuse põhjani.
Jeesus ütleb:
Sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvu, abielurikkumisi, hoorust,
vargusi, valetunnistusi, jumalapilget. Need on, mis rüvetavad
inimese ... (Mt 15:19–20).

Käitumine, kas siis spontaanne või harjumuslik, lähtub meie kõige
sisemisematest osadest. Kui tõeliseks meeleparanduseks läheb vaja
üksnes muutust meie intellektis, siis oleks Jeesus öelnud, et need
käitumisviisid tulevad meie mõistusest. Pühakiri ütleb: „Sest nõnda,
nagu ta oma südames mõtleb, selline ta on“ (Õp 23:7, NKJV). See,
kuidas me tajume elu sügaval enda sees, määrab ära meie teod või
reaktsioonid ja need defineerivad meid.
Sa mõtled võib-olla: „Ma ei taha, et mu käitumine defineeriks
mind.“ Ma olen nõus, see ei ole meeldiv tõde, aga me ei saa
ignoreerida Jeesuse sõnu: „Te võite nad nende viljust ära tunda, see
tähendab sellest, kuidas nad käituvad“ (Mt 7:16, NLT). Tõde on see,
et meid defineerivad meie teod, mitte meie kavatsused.
Juba üksnes see teadmine illustreerib evangeeliumi väge, sest
selles peitub võime muuta neid kõige sisemisemaid mõtteid, muutes
seeläbi meie käitumist. Olla tõeliselt mõjutatud evangeeliumist ei ole
uus mõtteviis või emotsionaalselt laetud reaktsioon, vaid sügav taju
ja uskumise muutus, millega kaasneb tõeliselt uuendatud käitumine.
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Meeleparandus toimub, kui me ärkame üles tõele ja oleme täielikult
veendunud oma olemuse tuumani, et meie filosoofia või käitumine
on vastuolus meie Loojaga. See südamest tulev arusaamine ei
anna tagajärjeks mitte ainult vaateviisi muutust, vaid muutust ka
meie soovides ja käitumises. Me otsustame kindlalt muuta oma
kõige sügavamates osades seda, mida me igatseme ja armastame,
aga mis on vastuolus Jumalaga, ja need asjad maha jätta, isegi
neid vihata. Meeleparandus on tõeline alandlikkus ja alandlikkus
avab ukse Jumala teenimatule armule, mis võimaldab meil elada
jumalakartlikku elu.

Uskmatu
Meeleparandus käib nii uskmatu kui ka uskliku kohta, aga veidi
erineval moel. Vaatame kõigepealt uskmatut.
Eelmises peatükis me kuulsime järjekindlalt Ristija Johanneselt,
Jeesuselt ja Ta jüngritelt: „Parandage meelt ja pöörduge Jumala
poole.“ Need kaks korraldust on tegelikult lähedaselt seotud ega ole
üksteisest sõltumatud. Teisisõnu, sa ei saa omada üht ilma teiseta, sest
nad on nagu sama mündi erinevad küljed. Piibellik meeleparandus
on pöördumine Jumala poole kõikides aspektides. See, kes tuleb
tõeliselt Kristuse juurde, kuulutab:
„Ma olen elanud nagu see, kes otsustab, mis on minu jaoks parim,
aga nüüd ma tean, et ma eksin täielikult. Sellest hetkest peale on
see, mis Jumal ütleb, parim, ma usun seda ja võtan omaks kogu oma
südame, mõistuse ja käitumisega.“

See inimene otsustab südamest (mis sisaldab intellekti, tundeid ja
tahet) teha Tema tahet. Sellega kaasnev õnnistus on see, et see inimene
kuuleb jätkuvalt Jumala häält. Taas ütleb Jeesus meeldetuletuseks:
„Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on
Jumalast või kas mina räägin iseenesest“ (Jh 7:17). Meelt parandades
pöördub uskmatu oma seaduste järgi elamisest Jumalale absoluutse
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alistumise poole ja see avab ta südame kuulma Tema häält.
Kui uskmatud tõeliselt meelt parandavad, siis nad jätavad maha
ebajumalakummardamise ja nende hoiakuks saab täielik alistumine
ja sõnakuulmine Jumala autoriteedile. Kokkuvõtlikult kuulutavad
nad: „Ma ei võta enam omaks mõtteid, uskumusi, arutlusi või
argumente, mis tõstavad ennast Jumala Sõnast kõrgemale.“ Paulus
kuulutab julgelt:
Me kasutame Jumala võimsaid relvi, mitte ilmalikke relvi, et lüüa
puruks inimmõtlemise kindlustusi ja hävitada valeargumente. Me
hävitame kõik ülbed takistused, mis hoiavad inimesi eemal Jumala
tundmisest. Me võtame kinni nende mässulised mõtted ja õpetame
neid kuuletuma Kristusele. (2Kr 10:4–5, NLT)

Jumala relvad on Ta Sõna, tarkus ja nõu. Ilmalikud relvad on
ühiskonna filosoofia, kultuur, tavad, seadused või eluviisid, mis on
vastuolus Jumala Sõnaga. Sa võid küsida: „Maailmal on relvad?“
Oo ja, põrgu ründab pidevalt ja metsikult maailmasüsteemi läbi, et
panna nii kristlane kui ka uskmatu kompromissi tegema.
Pane ülalolevas kirjakohas tähele mõisteid „puruks lööma“ ja
„hävitama“. Täpselt neidsamu sõnu on sageli kasutatud Vanas
Testamendis, kui inimesed pöördusid ära ebajumalakummardamisest.
Iisrael lõi puruks, purustas, kiskus maha või hävitas
püstitatud ebajumalad. (Pea meeles, mida nad tegelikult tegid;
ebajumalakummardamise juureks on teadaolevate pattude
harjumuslikud mudelid. See on see, mida nad tegelikult hävitasid,
mitte ainult kujusid.)
See põhimõte, millest Paulus räägib, ei ole teistsugune. Me kasutame
Jumala Sõna, astumaks vastu nendele ebajumalaid kummardavatele
mõtetele meestes ja naistes, kes on Kristusest võõrdunud. Seda
tehes parandavad kuuljad meelt kõigest inimlikust mõtlemisest,
argumentidest või sõnakuulmatusest Jumala autoriteedile (löövad
need puruks ja hävitavad) . See on kokkuvõtlikult see, mida tähendab
parandada meelt tehtud patust. Seda tehes pöördub inimene tegelikult
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Jumala poole, mis teeb ta omakorda vabaks.

Filosoofiline erinevus
See toob meid ühe suure filosoofilise erinevuse juurde kaasaja
teenistuses, eriti Läänes. Suur hulk juhte on võtnud omaks arusaama,
et me peame kadunute võitmiseks keskendama oma sõnumid
evangeeliumi sellistele aspektidele, mis ei tekita vastasseisu.
Teisisõnu, püsi positiivne ja hoidu nimetamast patte, mis nõuavad
meeleparandust. Sellise lähenemisviisiga on meist teadlikult või
teadmatult saanud otsekui müügimehed, kes püüavad veenda ostjat
eseme kasulikkuses, jätmata mainimata kõik pahupooled. Kahjuks
on selline meelelaad muutunud peaaegu standardmeetodiks kadunute
võitmisel.
Sellel ekslikul teenistusalasel filosoofial on kaks ilmselt kasulikku
külge. Esimene neist – me kõrvaldame igasuguse võimaluse
inimestele peapesu teha. Käsumeelsusel puudub kaastunne, see
on rohkem keskendunud käsu kirjatähele mõnede inimeste soovi
tõttu olla õiged, kontrollida käitumist ja olla tunnustatud autoriteet.
Käsumeelsuse karmuse tõttu jäävad sellest maha haavatud hinged,
kellel ei ole nüüd enam kohta Jumala otsimiseks, kuna inimene või
institutsioon, kes esindas Jeesust, on nad läbi võtnud. Käsumeelsus
võib olla põhjuseks, mille tõttu rohkem inimesi on pöördunud ära
tõelisest suhtest Jumalaga kui miski muu tegur.
Jeesus iseloomustas käsumeelse „teenistuse“ tagajärgi nii: „...
te sulete taevariigi inimeste eest! Ise te ei lähe sisse ega lase sisse
minna neid, kes tahavad sisse minna“ (Mt 23:13).
Seega on meie soov kõrvaldada käsumeelsust õige, aga me ei saa
sellepärast veel teise äärmusesse minna. Kas me peaksime hoiduma
tõelisest Uue Testamendi teenistusest hirmu pärast libiseda tagasi
sellesse, mis kord tegi inimestele kahju? Kas me põikleme kõrvale
patule vastu astumisest ja meeleparandusele kutsumisest, et vältida
igasuguseid võimalikke viiteid käsumeelsusele? Kas me viskame
lapse välja koos musta pesuveega?
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Me peame neid küsimusi puudutama, sest see, millest nüüdseks on
saanud evangelismis norm, ei ole enam piibellik. Kuidas me saame
pakkuda päästet ilma igasuguse meeleparanduseta, kui Piibel näitab
selgelt, et meeleparandus on hädavajalik? Ja kas saavad need, keda
me sellise piiratud evangeeliumiga võidame, tõeliselt päästetud?
Teine „kasu“, mida me saame meeleparandust vältides, on see,
et me võime võita pöördunuid palju kergemini ja seega ehitada
palju suuremaid teenistusi, kogudusi või gruppe. Aga kas me oleme
unustanud, et see oli just enamus, kes läks kaasa Aaroni eksitusega?
Meie järgijate arvu suurus või väiksus ei määra ära seda, kas me
oleme kooskõlas Jumala südamega. Määravaks teguriks on tõde,
mitte numbrid.
Kas me oleme unustanud Jeesuse järgimise hinna? Kas me
oleme tähelepanuta jätnud Ta korduvad juhtnöörid patu hülgamise
(enese ärasalgamise) ja oma risti võtmise kohta, milleks on täielik
valmisolek Talle kuuletumiseks?
Kui me ei astu vastu patutegemisele, siis jätkab inimene, kes võtab
vastu Jeesuse, meie ühiskonna poolt kehtestatud standardite järgi
elamist, selle asemel et elada Jumala Sõna järgi. Meie ühiskonnas
on täiesti normaalne elada koos ja magada oma armastatuga, kellega
sa ei ole abielus, harrastada homoseksualismi, isegi selleni välja,
mida ebakorrektselt nimetatakse abieluks, juua ohjeldamatult, olla
pilves marihuaanast ja teistest narkootilistest ainetest, lahutada oma
meelt nilbete, aukartusetute või paheliste programmide, videote või
filmidega ja nii edasi – mu nimekiri pole kaugeltki täielik. Ometi
on kõik need käitumisviisid otseses vastuolus Uue Testamendi
korraldustega.

Taeva standardid
Kas tõesti on need korraldused Uues Testamendis? Oo ja, tegelikult
on Uues Testamendis üle viiesaja käsu, mis puudutavad erinevate
mõtete või käitumisviiside vältimist. Apostel Paulus, mees, kes sai
suurima ilmutuse Jumala armust, kirjutab: „Ümberlõikamine ei
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ole midagi ja eesnahk ei ole midagi, vaid tähtis on Jumala käskude
pidamine“ (1Kr 7:19).
Näiteks ütleb Jumal selgelt, et seks väljaspool abielu ei ole mitte
ainult keelatud, vaid selle eest mõistetakse kohut. Järgnevad ei ole
lihtsalt tühjad sõnad:
Sest olge kindlad selles, et ühelgi inimesel, kes harrastab seksuaalset
kõlvatust või ebapuhtust mõttes või elus ... ei ole pärandit Kristuse ja
Jumala riigis. Ärgu keegi eksitagu ja petku teid tühjade vabanduste
ja alusetute argumentidega [nende pattude pärast], sest nende asjade
läbi tuleb Jumala viha mässavate ja sõnakuulmatute poegade peale.
(Ef 5:5–6, AMPC)

Ja taas:
Abielu olgu igapidi au sees ja abieluvoodi rüvetamata! Sest Jumal
nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid. (Hb 13:4)

See, mis me just lugesime, ei käi mitte ainult abieluvälise seksi
kohta, vaid hõlmab kindlasti ka pornograafiat ja kõiksugust muud
seksuaalset ebapuhtust. Kuidas peaksid otsijad seda teadma, kui me
väldime selle kuulutamist? Kas me tõesti armastame neid, keda me
võita püüame, kui me jätame nendest asjadest rääkimata?
Jumal on selgelt öelnud, et need, kes harrastavad abielurikkumist,
homoseksualismi, vargust, joomist (mis sisaldab ka narkootikumide
tarvitamist) ja teisi käitumisviise, mis tänapäeval on paljude inimeste
jaoks sotsiaalselt aktsepteeritavad, ei päri Jumala riiki.
Kas te ei mõista, et need, kes teevad ülekohut, ei päri Jumala riiki?
Ärge petke ennast. Need, kes anduvad seksuaalpatule või kes
kummardavad ebajumalaid või saadavad korda abielurikkumist
või on meesprostituudid või harrastavad homoseksualismi või on
vargad või ahned inimesed või joodikud või on ahistajad või petavad
inimesi – ükski neist ei päri Jumala riiki. (1Kr 6:9–10, NLT)
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Käsumeelsed on teinud tõelise armastuse ja kaastunde puudumise
tõttu suurt kahju. Nad on kasutanud Uue Testamendi sõnu, millega
on kaasnenud nende enda veendumused ja reeglid, instrumendina,
et panna inimesi vastama nende heakskiidetud käitumisnormidele.
Aga kas me oleme reageerinud sellise määrani, et me nüüd hälbime
Jeesuse korralduste kuulutamisest üldse – tulevad need siis kas otse
Tema suust või apostlite kirjutiste kaudu?
Hiljuti rääkisin ma nendest 1. Korintose kirja sõnadest ühes suures,
populaarses kirikus. Kui ma olin kõnelenud esimesel mitmest
koosolekust, ütles pastor mulle, et ma ei mainiks homoseksualismi
teemat ühelgi järgneval koosolekul. Iroonilisel kombel tuli samal ajal
üks naispolitseinik, kes oli rohkem kui kakskümmend aastat olnud
lesbilises suhtes, meie raamatulaua juurde ja ütles pisarsilmi: „Ma
vajan ta raamatut, millest ta täna õhtul rääkis, „Hea või Jumal?“.
John rääkis täna õhtul tõeliselt minu vastu.“
Kuidas saab taeva standard tuntuks, kui me jätkame oma praeguse
teenistuse filosoofiaga? Mõtle Ristija Johannese sõnumile. Ta õpetus
astus vastu pattudele, mis olid valdavad tema aja ühiskonnas. Ta ütles
neile, kes kuhjasid kokku rikkusi, et nad annaksid vaestele, neile,
kes varastasid, et nad lõpetaksid varastamise, neile, kes hirmutasid,
et nad lõpetaksid hirmutamise ja töölistele, et nad oleksid rahul
oma palgaga (vt Lk 3:10–14). Inimesed reisisid karmi kõrbesse, et
teda kuulda, sest nad igatsesid tõe järele. Olles kuulanud, mis tal
on öelda, reageerisid nad ja tunnistasid oma patud. Nad ei erinenud
sellest naispolitseinikust koguduse koosolekul, kes polnud teadlik
oma elustiilivaliku rasketest tagajärgedest.
Ristija Johannes ütles avalikult Heroodesele, Juuda kuningale, et
ta astub üle Jumala Sõnast, magades oma venna naisega ja hiljem
kaotas Johannes oma pea hukkamise läbi selle tõe õpetamise eest.
Johannes ei püüdnud meeldida sellele mõjukale valitsejale, aga ta
teenis ära lugupidamise. Kui Johannes oleks hoidunud Heroodese
patule avalikult vastuastumisest, oleks ta elanud kauem. Aga mõtle
pikemaajalistele tulemustele. Hiljem austas Jeesus Johannest suure
rahvakogunemise ees (vt Mt 11:7–15) ja me võime ainult ette
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kujutada seda igavest tasu, mis ta saab kohtupäeval. Johannes pani
ustavalt paika taevase standardi kadunute pärast.
Paulus järgis ta eeskuju, kirjutades ja jutlustades samadest asjadest.
Ta sõnum kadunutele oli selge: „... et nad meelt parandaksid ja
pöörduksid Jumala poole ning teeksid õigeid meeleparanduse
tegusid“ (Ap 26:20). Ta käskis Timoteost: „Sina kui Sõna kuulutaja
pead näitama inimestele, millisel moel on nende elud valed“ (2Tm
4:2, AMPC). Ühele teisele jumalasulasele ütles ta: „... sõitle täie
meelevallaga“ (Ti 2:15, NLT).
Paulus ei jätnud kompromissile mingit ruumi. Kord oli tal imeline
võimalus kuulutada evangeeliumi ühele väga jõukale ja mõjukale
rahvajuhile nimega Feeliks ja ta naisele Drusillale. Suur apostel ei
esitanud neile ülestõstvat, vastuseisu vältivat sõnumit. Selle asemel
me loeme:
... ja kutsus Pauluse enese ette ning kuulas ta kõnet usust Kristusesse
Jeesusesse. Aga kui Paulus kõneles õigusest ja kasinusest ja
tulevasest kohtust, ehmus Feeliks ja kostis: „Mine seks puhuks ära;
kui mul aega on, kutsun ma sind jälle!“ (Ap 24:24–25)

AMPC annab asja selgemini edasi: „Aga kui ta jätkas arutlemist
õigluse, elupuhtuse (kirgede kontrollimise) ja tulevase kohtu üle,
muutus Feeliks ärevaks ja kohkus ning ütles: „Mine ära.““
Lugedes tervet seda lugu me leiame, et Feeliks lasi kutsuda Pauluse
sellepärast, et ta tahtis kuulda Jumalast ja elust pärast surma. See
valitseja soovis kindlasti suhet oma Loojaga. Teda võiks võrrelda
tänapäeva otsijaga, huvilisega, päästmata inimesega, kes tuleb
kirikusse. Paulus astus oma jutluses ilmselt vastu pattudele, millest
Feeliks polnud valmis loobuma, kuna ta kohkus ja saatis Pauluse
minema.
Tänapäeval võiks seda võrrelda sellega, kui mõjukas uskmatu
kõnnib koosolekult minema, öeldes: „Ma ei lähe tagasi, see sõnum
hirmutas mind.“ Miks oli ta hirmul? Kas põhjuseks oli soovimatus
loobuda patust, mille sõnum paljastas?
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Kui Paulus oleks kõnelenud kooskõlas meie tänapäevase Lääne
filosoofiaga, oleks ta sõnum olnud selline: „Feeliks, Jumal armastab
sind. Ta saatis Jeesuse sinu eest surema, et sa võiksid saada päästetud.
Kas sa tahaksid võtta Teda oma südamesse? Kui see on nii, siis korda
seda palvet minu järel: „Jeesus, tule mu südamesse ja tee minust
Jumala laps.““ Ja sellega oleks asi lõppenud.
Vastupidi, Pauluse sõnad hirmutasid Feeliksit. Paulus teadis, et
ainus võimalus, kuidas Feeliksist saaks kristlane, oleks siis, kui ta
parandaks oma teadaolevatest pattudest meelt. Kui Paulus oleks
palvetanud patuse palve koos Feeliksiga pärast julgustavat sõnumit,
milles ei oleks ta pattudele vastu astutud, oleks Feeliks olnud petetud.
Ta oleks täielikult uskunud, et on uuesti sündinud, aga tegelikkuses
oleks ta endiselt olnud päästmata ebajumalakummardaja. Pealegi
oleks Paulus avanud krüptoniidile tee, nii et see oleks saanud
kogudusse sisse pugeda. Aga Paulus kui ustav Jeesuse Kristuse
sulane ei tahtnud sellise asjaga mitte midagi pistmist omada.
Ma tean, et see kõik on kainestav, aga me ei peaks olema tänapäeval
evangelismi saadikutena teistsugused.

ASU TEGEVUSSE
Enamik tänapäeva kogudusi ehitati sellele, et inimesed pandi
kordama järele „patuse palvet“ – lihtne retsitatsioon, mis tunnistab
Jeesuse ohvrit meie pattude eest ja kutsub Ta meie südamesse. Kujuta
ette, milline oleks su kodukogudus, kui juhtkond hakkaks kutsuma
inimesi üles parandama meelt nende pattudest ja pöörduma Jumala
poole. Kui paljud inimesed sinu arvates jääksid?
Seda võib olla üsna vapustav ette kujutada, eriti koguduse
juhtkonna vaatepunktist. Ent millised oleksid küll need inimesed,
kes alles jäävad? Esimene suur ärkamine Ameerikas oli tuntud selle
poolest, kuidas äratusjutlustajad reisisid kirikutesse, et kuulutada
meeleparandust ja kuidas need, kes kuulsid sõnumit, klammerdusid
oma pinkide külge ja kukkusid pinkidest välja, karjudes ja nuttes
meeleparanduse käes, anudes Jumalalt päästet. Need olid need, kes
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parandasid meelt – tuhandete ja tuhandete kaupa –, kes muutsid
maailma. Terved linnad pöördusid patust Jumala poole.
Meeleparanduse jutlustamine võib teha meie kirikud tühjaks, aga
veel tõenäolisemalt, see võib need hoopis täita. Palu, et Jumal näitaks
sulle meeleparanduse potentsiaali ja siis palu, et Ta vabastaks selle
su elus ja su koguduses.

21
KOLM KUNINGAT

Vana Testamendi kuue raamatu uuesti üle lugemine inspireeris
käesoleva raamatu kirjutamist.
Viimase neljakümne aasta jooksul olen ma paljudel juhtudel
lugenud ja uurinud Saamueli, Kuningate ja Ajaraamatuid. Aga
hiljuti ma palvetasin ja lugesin nad metoodiliselt jälle läbi nii, nagu
ei kunagi varem. Ma olin hämmastunud, kui Jumal avas mu silmad
millelegi, mida ma varem polnud tähele pannud.
Järgnev võib tunduda ehk liiga teoreetiline ja isegi igav, aga üksnes
mu avastuse järelduse mainimine vähendaks selle mõju, kui ma ei
annaks lühikokkuvõtteid Vana Testamendi kuningate kohta. Nende
elude ülevaates leidub väeline tõde, mis ei ole nii ilmne, kui neid
kuut raamatut tervikuna läbi lugeda – kõikide nendesse põimitud
lugude tõttu.
Kõikidel varasematel kordadel, mil ma neid raamatuid lugesin,
olin ma alati oletanud, et leidub kaks kuningate põhikategooriat
– need, kes „tegid, mis oli õige Isanda silmis“ ja need, kes olid
„ebajumalakummardajad“. Ent nüüdseks olen ma avastanud, et neid
kuningate rühmi oli tegelikult kolm.
Tõde on see, et ükski Iisraeli kuningatest ei teinud tegelikult seda,
mis oli õige Isanda silmis, välja arvatud Jehu, aga kahjuks muutus
ka tema elu lõpus isemeelseks. Seepärast pöördugem Juuda poole.
Sauli, Taaveti ja Saalomoni kõrval oli kokku kakskümmend kuningat,
kes valitsesid Juuda üle. Ebajumalakummardajatest kuningad olid
Rehabeam, Abijam, Jooram, Ahasja, Atalja (kuninganna), Ahas,
Manasse, Aamon, Jooahas, Joojakim, Joojakin ja Sidkija. Nende
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kuningate valitsemise ajal sai Juuda kogeda ainulaadseid raskusi ja
oma vaenlaste rünnakuid, mida sageli ei suudetud võita ja mis tegid
rahvale suurt kahju.
Peale selle olid kuningad, kes tegid seda, mis oli õige. (Taavet
ja Saalomon tegid, mis oli õige, kuigi Saalomon lõi vanemas eas
vankuma.) Pärast kuningriigi lõhenemist olid need: Aasa, Joosafat,
Joas, Amasja, Ussija, Jootam, Hiskija ja Joosija. Ent seda nimekirja
kaheksast kuningast on võimalik jagada veel kahte kategooriasse.
Esimesed on need, kes tegid oma isiklikus elus seda, mis oli õige
Isanda silmis, aga nad ei tegelenud ebajumalakummardamisega oma
juhitud rahva seas ega kiskunud maha ohvrikünkaid.
Teises grupis olid vastupidiselt need, kes mitte üksnes ei teinud
oma isiklikus elus seda, mis oli õige Isanda silmis, vaid ka kiskusid
maha ja hävitasid iidolite ohvrikünkad nende seas, keda nad juhtisid.
Riigi edukus nende kuningate ajal oli märkimisväärselt teistsugune
kui nende ajal, kes ei astunud ohvriküngaste vastu. Vaatame neid
kõiki eraldi.
1. Taavet. Tema valitsemisajal ei esinenud rahva seas mingit
ebajumalakummardamist. Ta õhutas rahvast kirglikult teenima
Isandat kogu südamest, meelest, hingest ja ihust. Ta ei kaotanud
sõdu ja ta kuningriik sai väga rikkaks. Ta seadis oma poja hästi
paika, et see võiks valitsema hakata.
2. Saalomon. Üsna suure osa Saalomoni valitsusajast käis ta
oma isa Taaveti jälgedes. Ta sõnakuulelikkuse tagajärjed, mitte
ainult ta enda elus, vaid ka nende seas, keda ta juhtis, ei olnud
midagi vähemat kui hämmastavad. Me loeme: „Saalomoni
eluajal elasid terve Juuda ja Iisrael turvaliselt ja rahus. Ja Daanist
põhjas kuni Beer-Sebani lõunas oli igal perekonnal oma maja ja
aed“ (1Kn 5:5, NLT). Mõtle selle peale – mitte keegi ei vajanud
valitsuse abi, sest rahval oli rohkesti jõukust. Ta juhtimisoskus
oli nii suurepärane, et ta „tarkust tuldi kuulama kõigist rahvaist ja
kõigi maa kuningate hulgast“ (1Kn 5:14). Hiljem me loeme: „Ja
kõik maailm püüdis näha saada Saalomoni palet, et kuulda tema
tarkust, mille Jumal oli pannud tema südamesse“ (1Kn 10:24).
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Me loeme ka, et „tal oli kordaminek kõiges ja kogu Iisrael kuulas
teda“ (1Aj 29:23, NLT). Riik oli äärmiselt edukas: „Ja kuningas
hoolitses, et Jeruusalemmas oli hõbedat ja kulda nagu kive, ja
seedripuid nõnda palju nagu metsviigipuid Madalmaal“ (2Aj
1:15).
Ent kui aeg möödus, ei olnud Saalomon enam Jumalale
sõnakuulelik ja abiellus paljude võõramaa naistega. Need
pöörasid ta südame teiste jumalate poole (teadlik patustamine)
ja selle tulemusena tõstis Isand üles vaenlased, kes takistasid
Saalomoni edusamme ja tõid kuningriigile kaela probleeme (vt
1Kn 11:14, 23). Ta teadliku sõnakuulmatuse tagajärjena lõhenes
kuningriik, ta pojale jäi kaks suguharu ja ülejäänud kümme
kaotati.
Sellest punktist peale loetlen ma üksnes Juuda valitsejaid.
3. Rehabeam. Ei teinud seda, mis oli õige Isanda silmis.
4. Abijam. Ei teinud seda, mis oli õige Isanda silmis.
5. Aasa. Tema järgnes Jumalale kirglikult. Ta ei teinud mitte
ainult seda, mis oli õige Isanda silmis oma isiklikus elus, vaid ta
otsis ka agressiivselt üles kõik ebajumalad ja hävitas need rahva
seast, keda ta juhtis. Ta keelas ära mees- ja naisprostituudid
pühamutes, vabastas maa ebajumalatest ja kõrvaldas võimult
oma vanaema Maaka kui valitsejanna, kuna too oli teinud
võika Ashera kuju (vt 1Kn 15:11–13). Ta kõrvaldas ka võõraste
jumalate altarid ja paganlikud pühamud, purustas pühad sambad
ja raius viljakustulbad tükkideks, kõrvaldades kõigist Juuda
linnadest ohvrikünkad ja suitsutusaltarid. Ühesõnaga, Aasa
kutsus Juuda rahva meeleparandusele nende pattude pärast, mida
nad olid harrastanud. Ta käskis neil otsida Isandat ja kuuletuda
Tema käskudele ja korraldustele (vt 2Aj 14:2–4).
Sellel, et ta käskis inimestel lõpetada patutegemise, olid head
tagajärjed: „Aasa kuningriik nautis rahuaega“ (2Aj 14:5, NLT).
Nende rahuaastate ajal õnnestus tal ehitada üles kindlustatud
linnad üle terve Juuda. Sellel perioodil ei püüdnud keegi temaga
sõtta astuda. Hiljem ründas Aasat ja Juudat miljoniline armee,
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aga me loeme: „Isand ja Tema armee hävitasid nad ja Juuda
armee kandis minema tohutul hulgal sõjasaaki“ (1Aj 14:13,
NLT). Vaenlase armee ei saanud mitte ainult lüüa, vaid Juuda sai
selle rünnaku tõttu suurte rikkuste omanikuks.
Me näeme selgelt juhi õnnistust, kes mitte ainult isiklikult ei
kuuletunud Jumalale ega jätnud teadlikku patutegemist, vaid
kutsus üles rahvast, keda ta juhtis, sedasama tegema.
6. Joosafat. Ka tema oli kuningas, kes tegi seda, mis oli õige
Isanda silmis nii oma isiklikus elus kui ka juhina. Ta kutsus
oma rahvast üles meelt parandama ebajumalakummardamisest
(teadliku patu harrastamisest). Ta saatis maalt välja ülejäänud
mees- ja naissoost pühamu prostituudid (vt 1Kn 22:47). Ta
kõrvaldas Juudast ohvrikünkad ja viljakustulbad (vt 2Aj 17:6).
Oma kolmandal valitsemisaastal saatis ta ametnikud õpetama
kõikidesse Juuda linnadesse. Need võtsid Isanda käsuseaduse
eksemplarid ja reisisid ringi läbi kõikide Juuda linnade, õpetades
inimesi. Millised olid Joosafati valitsemisaja tulemused?
„Hirm Jehoova ees valdas kõiki Juuda ümberkaudsete maade
kuningriike ja need ei sõdinud Joosafati vastu. Ja vilistide poolt
toodi Joosafatile ande ... Ja Joosafat sai üha vägevamaks ...“ (2Aj
17:10–12). Seejärel me loeme: „Joosafatil oli palju rikkust ning
au ...“ (2Aj 18:1). Armeed tulid tema ja Juuda vastu, aga Jumal
pani nad üksteist hävitama ja selle tagajärjel sai Juuda suurel
hulgal sõjasaaki.
Me loeme seejärel: „Jehoova kinnitas kuningriigi tema kätte ja
kogu Juuda tõi Joosafatile ande; ja tal oli palju rikkust ning au.
Jehoova teedel olles oli ta süda julge ...“ (2Aj 17:5–6).
Tema suur viga oli liidu loomine Ahabi perekonnaga, kes olid
kõik ebajumalakummardajad. Ta sai selle tagajärjel peaaegu
surma ja see rikkus lõpuks ta poja. Jehu nimeline prohvet
astus talle vastu: „Kas sa tohid aidata õelat ja armastada neid,
kes Jehoovat vihkavad?“ (2Aj 19:1–2) Ent üldkokkuvõttes
edenesid Joosafat ja Juuda suuresti ta sõnakuulelikkuse tõttu, mis
seisnes kindlasti ka vastu astumises inimeste patuharrastusele
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(ebajumalakummardamisele).
7. Jooram. Ei teinud seda, mis oli õige Isanda silmis.
8. Ahasja. Ei teinud seda, mis oli õige Isanda silmis.
9. Atalja (kuninganna). Ei teinud seda, mis oli õige Isanda
silmis.
10. Joas. Tema kohta on üles tähendatud: „Joas tegi, mis
õige oli Jehoova silmis ...“ (2Aj 24:2). Ent mis puudutab tema
juhtimisviisi, siis siin on lugu teine. Ta ei kiskunud maha
ebajumalakummardamise paiku. Teisisõnu, ta ei kutsunud üles
rahvast, keda ta juhtis, meelt parandama sooritatud pattudest.
Lõpuks me loeme: „Juuda juhid ... veensid teda oma nõu kuulda
võtma. Nad otsustasid hüljata Isand templi ... ja nad kummardasid
selle asemel Ashera viljakustulpi ning ebajumalaid (2Aj 24:17–
18, NLT).
Inimesed, keda tema pidi mõjutama, mõjutasid lõpuks teda. Me
loeme, et „siis tabas viha Juudat ja Jeruusalemma selle nende
süü pärast“ (s 18). Üks prohvet tuli tema juurde ja ütles: „Miks
te astute üle Jehoova käskudest ja takistate end edenemast?“ (s
20, NLT). Siis lõpuks: „Ja aastavahetusel tuligi Süüria sõjavägi
tema vastu ... hävitasid rahvalt kõik rahvajuhid ja läkitasid kogu
oma saagi Damaskuse kuningale. Kuigi Süüria sõjavägi oli
tulnud väheste meestega, andis Jehoova nende kätte väga suure
sõjaväe, sest need olid maha jätnud Jehoova, oma vanemate
Jumala; nõnda mõisteti kohut Joase üle“ (s-d 23–24). Süürlased
haavasid teda ja seejärel ta mõrvati. Joase valitsemisaeg on näide
juhist, kes ei astu patutegemisele vastu ja saab vältimatult tunda
hirmsaid tagajärgi.
11. Amasja. Me loeme: „Tema tegi, mis õige oli Jehoova silmis,
aga mitte siirast südamest“ (2Aj 25:2). Tema valitsemisaja kohta
on öeldud: „Ometi ei kadunud ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas
ja suitsutas veelgi ohvriküngastel“ (2Kn 14:4). Tagajärjed ei
olnud ka head kuningriigi jaoks. Amasja võitis Edomit ja oli
selle üle väga uhke. See pani teda esitama väljakutset Iisraeli
kuningale Joasele, et temaga vastakuti minna. Joas hoiatas teda,
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et ta ei noriks tüli tema rahvaga. Amasja ei kuulanud ja Iisraeli
armee lõi ta põgenema. Ta võeti kinni. Seejärel kiskus Iisrael
maha nelisada küünart Jeruusalemma müüri ja nad viisid minema
kogu kulla ja hõbeda ning kõik riistad Jehoova templist. Iisrael
võttis endale kuningakoja aarded ning hulga pantvange. Amasja
mõrvati (vt 2Aj 25:11–28). Taas me näeme, et ei läinud hästi
juhiga, kes alguses tegi seda, mis oli Isanda silmis meelepärane,
aga ei astunud vastu inimeste patustamisele, kes olid ta valitsuse
all.
12. Ussija. Ta tegi seda, mis oli Isandale meelepärane ja nii
kaua, kui ta otsis Isandat, andis Jumal talle edu. Ta sai väga
vägevaks ja edukaks. Kuigi midagi ei ole kirjutatud selle kohta,
mida ta tegi ebajumalakummardamise paikadega, siis me teame,
et ta ise suri pidalitõbisena uhkuse tõttu.
13. Jootam. Selle kuninga kohta ei ole palju kirjutatud. Ta tegi
seda, mis oli Isanda silmis meelepärane, aga rahvas jätkas oma
kõlvatutel teedel. Kahjuks „ei hävitanud ta paganlikke pühamuid
ja inimesed tõid seal endiselt ohvreid ning suitsutasid viirukit“
(2Kn 15:35, NLT). Tagajärjeks oli see: „Neil päevil hakkas
Jehoova läkitama Juuda kallale Retsinit, Süüria kuningat, ja
Pekahit, Remalja poega“ (2Kn 15:37).
14. Ahas. Ei teinud seda, mis oli õige Isanda silmis.
15. Hiskija. Hiskija isa Ahas oli väga õel kuningas. Ta
sulges templisseviivad uksed ja peatas igasuguse tõelise
jumalateenistuse. Esimene asi, mida Hiskija tegi, oli uuesti
Jehoova templi uste lahtitegemine, sealt kõigi rüvetatud asjade
kõrvaldamine ja hoone taastamine. Tema kohta kirjutatakse:
„Tema tegi, mis õige oli Jehoova silmis, kõigiti nõnda, nagu
ta isa Taavet oli teinud. Tema kõrvaldas ohvrikünkad, purustas
sambad, raius maha viljakustulba ja pihustas vaskmao, mille
Mooses oli teinud; sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed
suitsutanud sellele ...“ (2Kn 18:3–4). Seejärel kutsus ta uuesti
ellu paasapüha Jehoova auks. See oli tohutu suur sündmus ja
kui inimesed lahkusid, „siis läks kogu kohalolev Iisrael välja
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Juuda linnadesse; ja nad purustasid ebaususambad, raiusid katki
viljakustulbad ja kiskusid maha ohvrikünkad ja altarid“ (2Aj
31:1).
Hiskija kohta on öeldud: „Tema kiindus Jehoovasse ega
lahkunud tema järelt, vaid pidas tema käske, mis Jehoova oli
Moosesele andnud. Ja Jehoova oli temaga; kõikjal, kuhu ta läks,
oli tal edu“ (2Kn 18:6–7). Assüürlased tulid ta vastu, aga lõpuks
läks Isanda ingel assüürlaste leeri ja tappis 185 tuhat sõdurit.
Kuna Hiskija tegi oma valitsemisajal lõpu inimeste teadlikule
patutegemisele, siis käis nii tema kui ka rahva käsi väga hästi.
16. Manasse. Ei teinud, mis oli õige Isanda silmis.
17. Aamon. Ei teinud, mis oli õige Isanda silmis.
18. Joosija. Ta oli radikaalselt sõnakuulelik kuningas nii
oma isiklikus elus kui ka juhina. Tema kohta on öeldud: „Ja
kuningas läks Jehoova kotta ja ühes temaga kõik Juuda mehed
ja kõik Jeruusalemma elanikud, preestrid ja prohvetid ja kogu
rahvas, niihästi väikesed kui suured, ja ta luges nende kuuldes
kõik Jehoova kojast leitud seaduseraamatu sõnad“ (2Kn 23:2).
Seejärel uuendas ta lepingu ja andis preestritele korralduse
kõrvaldada Jehoova templist kõik esemed, mida kasutati
Baali, Ashera ja kõigi taevavägede kummardamisel. Ta põletas
need ja viskas tuha nende inimeste haudadele, kes olid olnud
ebajumalakummardajad.
Oleks väga palju kirjutada sellest, mida see juht tegi, et
vabaneda teadliku sõnakuulmatuse harrastamisest. Ma tegin
oma Piiblis ringi kõikide nende kohtade ümber, kus on öeldud,
et Joosija põletas, kõrvaldas, hävitas, rüvetas, purustas, lõikas
maha, kiskus maha, lammutas ja kõik teised sõnad, mida on
kasutatud teadlikule patule vastuastumise puhul Juudas. Üksnes
2. Kuningate 23. peatükis esinevad need sõnad kakskümmend
viis korda. Selle kuninga kohta on kirjutatud: „Enne teda ei olnud
tema sarnast kuningat, kes oleks nõnda pöördunud Jehoova
poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest
oma väest täiesti Moosese käsuõpetuse kohaselt; ja pärast teda ei
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ole tõusnud tema sarnast“ (2Kn 23:25). Edu saatis nii teda kui ka
rahvast, keda ta oma eluajal juhtis.
19. Jooahas. Ei teinud, mis oli õige Isanda silmis.
20. Joojakim. Ei teinud, mis oli õige Isanda silmis.
21. Joojakin. Ei teinud, mis oli õige Isanda silmis.
22. Sidkija. Ei teinud, mis oli õige Isanda silmis.
Võtame kokku nende kuningate lood. Lõpptulemusena läks hästi
juhtidel, kes elasid nii jumalakartlikku elu, kui ka astusid vastu
patustamisele (ebajumalakummardamisele) nende elus, keda nad
juhtisid. See meeldiv stsenaarium ei teostu rahva puhul, mille juht elas
jumalakartlikku elu, aga ei astunud vastu oma rahva patustamisele.
Me peame õppima sellest tänapäeva koguduses. Me liigume
raskuste poole, kui me esitame otsijatele ainult kutse paluda üldist
patuse palvet, milles puudub kutse tõelisele meeleparandusele.
Mis siis, kui meie „uutel pöördunutel“ ei ole plaaniski pöörduda
ära oma pattudest? Sellisel juhul me kutsume oma kogukonda
ebajumalakummardajaid.
Me võime elada juhtidena jumalakartlikult oma isiklikus elus,
aga kui me ei astu vastu patukõrgistustele rahva seas, siis on sellel
tagajärjed ja tulemus on sarnane ülalpoolloetletud kuningate omale.
Meid võib saata lühiajaline edu, aga lõpp ei ole hea. Mitmel kuningal
läks alguses hästi, kes ei astunud vastu oma rahva sõnakuulmatusele,
aga nende puudulik juhtimisviis maksis neile lõpuks kätte.
Kui me valime selle evangeeliumijagamise viisi, kus me hoidume
patu vastu välja astumast, siis on meil lõpuks ebajumalakummardajad,
kes arvavad, et nende vahekord Jumalaga on õige. Kokkuvõtlikult –
me avame oma kogukonna vaimsele krüptoniidile.

ASU TEGEVUSSE
Detaile vaadates suurest pildist ülevaate kaotamine on nii tavaline,
et meil on selle kohta isegi ütlus – puude taga metsa mitte nägema.
Me võime seda teha isegi Jumala Sõna uurimisel, eriti kui me
vaatame läbi pikki ajalooperioode. Ent jälgides erinevaid teemasid
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läbi nii suure ajavahemiku, nagu me selles peatükis oleme teinud,
paljastuvad mustrid, mida me muidu ei näe. See näitab meile suurt
pilti.
Iisraeli ja Juuda ajaloo suur pilt on see, et Jumal andis juhtidele
edu, kui nad läksid kaugemale sellest, et omaenda elu korras hoida
ja võtsid tõelise vastutuse kõige selle eest, mille üle Jumal neile
meelevalla oli andnud.
Sa ei pruugi olla kuningas või kuninganna. Sa ei pruugi isegi mitte
olla töö juures juhataja või ülevaataja. Aga sul on üks sfäär, mille üle
Jumal on andnud sulle meelevalla. Viisil, kuidas sa selle üle vastutuse
võtad ja mitte ainult oma isikliku elu üle, on märkimisväärne mõju
sellele, kuidas Jumal sinu heaks toimib. Palu, et Jumal ilmutaks sulle
su meelevallasfääri ja annaks sulle tarkust, kuidas võtta vastutus
õigsuse eest selles sfääris. Pane kirja, mis Ta sulle ütleb ja koosta
siis kava selle teostamiseks.
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VASTASSEIS
Alustame seda nii individuaalse kui ka kogukondliku krüptoniidi
kõrvaldamise teekonda sellega, et seisame kõigepealt vastamisi
tagajärgedega, mille toob kaasa selle surmava ainese väljajuurimisest
kõrvalehoidumine.
Keskkoolis nõuti meilt, et me teeksime läbi kahepäevased
narkootikumide teadlikkuse kursused, mis paljastasid narkomaania
hirmsad tagajärjed. Kogu oma metsiku pidutsemise juures vältisin
ma veel enne Kristusega kohtumist kokkupuutumist igasuguste
narkootikumidega – hirm tagajärgede ees kaitses mind.
Kindlasti on olemas ebaterve hirm ja Jeesus on meid vabastanud
sellest. Ent on olemas ka jumalakartlik hirm, sarnane sellega, mida
ma kogesin koolis narkootikumidega, mis hoiab meid eemal asjadest,
mis võivad meile saatuslikuks saada. Pühakiri ütleb: „Siis kartkem, et
niikaua kui tõotus pääseda tema hingamisse on täitumata, keegi teist
kuidagi ei osutuks hiljaks jäänuks“ (Hb 4:1). Ja „Jehoova kartuse
tõttu hoidutakse kurjast“ (Õp 16:6).
Selles peatükis pöördun ma taas kristlike juhtide poole. Ent see
sõnum peaks hoiatama meid kõiki, sest usklik on „pea ja mitte saba“
(5Ms 28:13). Meid kõiki on kutsutud olema Ta kuningriigi saadikud,
mis on tähtis juhipositsioon.
Kas me oleme pühakirja valguses läbi mõelnud meie tänapäeva
teenistuse strateegia? Miks me kõhkleme patu ohvriküngastele vastu
astumast? Inimesed, kellel on igatsus tunda Jumalat, loodavad meie
peale, et me räägiksime tõtt. Ometi jätame käsitlemata selle, mis
hoiab neid tagasi ehtsast suhtest. Kas me kaitseme neid? Kas me
oleme mõelnud selle peale, et lõpuks me teeme tegelikult otsijatele
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kahju tõest hoidudes? Miks petta neid, kes tulevad kuulama igavese
elu kohta?
See olukord ei erine Angela omast, kes leidis ennast oma abielus
suures kimbatuses, kuna teda ei oldud eelnevalt informeeritud. Miks
me peaksime tahtma, et keegi mõtleks, et nad võivad tuua patu
harrastamise kaasa suhtesse Jeesusega? See on võimatu. Kas me
siis pakume suhet, mida tegelikult polegi olemas? Kas tegemist on
võltspäästmisega?
Vaatame seda iga kandi pealt. Me võtame vaatluse alla selle,
millised on tagajärjed otsijatele, juhtidele, kes hoiduvad krüptoniidi
kallale asumast ja lõpuks tagajärjed kirikukogukonnale. Pikaajalised
tagajärjed on laastavad kõigele kolmele.

Otsijad
Me peame meeles pidama, et mitte vähesed, mitte mõned, vaid
paljud tulevad kohtupäeval Jeesuse juurde ja usuvad täielikult, et neile
võimaldatakse sissepääs Jumala riiki, aga nad kuulevad sõnu: „... ma
ei ole elades teid tundnud, taganege minust, te ülekohtutegijad!“ (Mt
7:23)
Kes on need inimesed? Kas nad on spiritistid? Kas nad on teiste
religioonide järgijad? Kas need on inimesed erinevates kultustes?
Kui me uurime Jeesuse sõnu, siis me leiame, et nad on otse meie
keskel – nad käivad meie kirikutes ja peavad ennast kristlasteks.
Ta alustab sellega, et ütleb: „Mitte igaüks, kes minule ütleb: Isand,
Isand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas“
(Mt 7:21). Jeesus räägib siin inimestest, kes peavad Teda Isandaks.
Ta ei räägi Joseph Smithist, Muhamedist, Buddhast, Hare Krišnast,
Konfutsiusest, Rast, Sikhist või mõnest teisest valeprohvetist või
jumalast. Ei, need inimesed, keda ei lasta sisse, nimetavad Jeesust
Kristust oma Isandaks ja ütlevad seda kirglikult.
Miks esineb sõna Isand selles salmis kaks korda? Taas, nagu
varem mainitud, kui mõnd sõna või fraasi korratakse pühakirjas kaks
korda, siis ei ole see juhuslik. Kirjutaja annab edasi rõhuasetuse. Ent
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sellistel puhkudel nagu see, ei ole see mitte ainult rõhutamine, vaid
emotsiooni tugevus.
Näiteks, kui kuningas Taavetini jõudis uudis ta poja hukkamise
kohta Joabi armee käe läbi, oli ta tundeküllane reaktsioon järgmine:
„Kuningas oli katnud oma näo ja kuningas kisendas suure häälega:
„Mu poeg Absalom! Absalom, mu poeg, mu poeg!““ (2Sm 19:5) On
üsna tõenäoline, et Taavet ei lausunud sõnu „mu poeg“ kaks korda,
vaid et tema kurvastushüüe oli nii ahastav, et kirjutaja kordas neid
sõnu, andmaks lugejale edasi ta tunnete tugevust.
Samal viisil annab Isand edasi nende inimeste tugevad tunded enese
vastu. Nad ei ole mitte ainult nõus selle õpetusega, et Jeesus Kristus
on Jumala Poeg, nad on oma uskumuses emotsionaalsed ja tulised.
Me räägime inimestest, kes on vaimustatud kristlaseks olemisest,
üsna tõenäoliselt nendest, kes on oma usust rääkides entusiastlikud.
Mitte üksnes ei ole nende tunded sügavad Kristuse ürituse suhtes,
vaid nad ka osalevad Tema teenimises:
„Ma võin seda näha nüüd – tuhanded astuvad kohtupäeval
ülespuhutud väärikusega minu juurde ja ütlevad: „Õpetaja, me
kuulutasime sõnumit, me klohmisime deemoneid, meie Jumalast
sponsoreeritud projektidest rääkisid kõik.““ (Mt 7:22, MSG)

The Message parafraas annab kõige paremini edasi seda, et
need inimesed ei olnud kõrvalseisjad. Nad olid otseselt seotud
oma koguduste tööga või toetasid seda. Nad ei hoidnud ka oma
usku evangeeliumisse vaka all – „me kuulutasime sõnumit“.
Kokkuvõtlikult öeldes osalesid nad inimelude muutmises.
See parafraseeritud versioon kasutab sõna „tuhanded“. Ent enamik
tõlkeid kasutab sõna „paljud“. Kreekakeelne sõna on polus, mida on
defineeritud kui „palju arvult, koguselt, hulgalt“ ja sageli kasutatakse
seda sõna tähenduses „enamasti“. Igatahes ei viita Jeesus väikesele
inimrühmale, vaid suurele – tegelikult on üsna võimalik, et enamikule
kõikidest kohalviibijatest.
Võtame seega kokku – Jeesus räägib inimestest, kes usuvad
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evangeeliumi õpetusi – nad nimetavad Teda Isandaks, on südamega
asja juures, annavad hääle sõnumile ja on aktiivsed kristlikus
teenistuses. Me tunneme neis kergesti ära tõelised kristlased. Aga mis
on siis see lahutav faktor? Kuidas erinevad nad ehtsatest usklikest?
Jeesus ütleb meile: „Ja siis ma tunnistan neile: ma ei ole elades teid
tundnud, taganege minust, te ülekohtutegijad!“ (Mt 7:23)
On ilmne, et kõige olulisem selles lauses on sõna „ülekohtutegijad“.
Kõigepealt, mis on ülekohus või seadusetus? Kreeka keeles on see
sõna anomia. Thayeri kreeka keele sõnaraamat defineerib seda nii:
„Olukord, kus ollakse ilma seaduseta – kas siis seda tundmata või
sellest üle astudes.“ Lühidalt öeldes on ülekohtune või seadusetu
see, kes ei pea kinni Jumala Sõna autoriteedist. Ta teeb regulaarselt
pattu, parandamata tõeliselt meelt. See inimene on tänapäeva
ebajumalakummardaja.
Seetõttu on ülekohus üks krüptoniidi vorme.
Need mehed ja naised ei komista aeg-ajalt. Selle asemel väldivad
ja ignoreerivad nad harjumuspäraselt Jumala Sõna või on sellele
sõnakuulmatud. Nad harrastavad jumalakartmatut elu. Mõned
sellepärast, et nad arvavad – osa kirjakohti ei tähenda seda, mida
need ütlevad, teised mõtlevad, et teatud kirjakohad ei ole tänapäeval
asjakohased ja enamus usub, et neid katab arm, mis on tegelikult
ebapiibellik.
Ma arvan kahjuks, et üks põhjus, miks nad püsivad patus, on selles,
et juhtkond ei ole neile kunagi vastu astunud, kutsudes neid tõelisele
meeleparandusele. Neile ei olnud räägitud, et on võimatu tuua oma
ebajumalatest armukesi lepingulisse suhtesse Jeesuse Kristusega.
Kui nad oleksid tõesti armust päästetud, ei põlastaks nad mitte
üksnes seda mõtet, vaid ka otsustaksid pöörata selja teadaolevatele
korduvatele pattudele. Nad lööksid risti oma liha selle ihalduste ja
himudega ja taotleksid jumalakartlikku iseloomu ja viljakust. See on
tõelise uskliku tunnus.
On huvitav märkida, et Jeesus ütles: „Ma ei ole elades teid
tundnud.“ Sõna „tundnud“ on kreekakeelne ginosko, mis tähendab
„lähedaselt või intiimselt tundma“. Neil ei ole Temaga kunagi olnud
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tõelist suhet. Kuigi nad kutsuvad Teda Õpetajaks ja Isandaks, siis
on see üksnes tiitel, sest nad ei olnud Talle sõnakuulelikud. Tõendus
sellest, et kellelgi on tõepoolest suhe Jumalaga, on see, et ta peab Ta
Sõna:
Ja sellest me tunneme, et me oleme tema ära tundnud, et me peame
tema käske. Kes ütleb: „Mina tunnen teda“, ega pea tema käske, see
on valelik ja tõde ei ole tema sees. (1Jh 2:3–4)

See väide on täielikus kooskõlas viisiga, kuidas Jeesus alustab tervet
seda kõnelust: „Te võite inimesi määratleda nende tegude järgi“ (Mt
7:20, NLT). Need teod, millest Jeesus räägib, ei ole kristlik teenistus,
sõnumi rääkimine või kirikus käimine, sest neil, keda taevasse sisse
ei lasta, on kõik need omadused. Tänapäeval peab enamik inimest,
kes nimetab Jeesust Isandaks, usub Ta õpetusi, on emotsionaalselt
haaratud ja võtab aktiivselt osa kristlikust teenistusest, Jumala
lapseks. Ometi me oleme selgesti näinud Jeesuse sõnadest, et need
ei ole tõelise uskliku määratlemisel otsustavad tegurid.
Lubage ma ütlen seda nii – te leiate need omadused kindlasti
tõelises usklikus. Tegelikult ei saa inimene ilma nendeta ollagi
tõeline usklik. Ent nende omaduste omamine ei tähenda, et keegi on
ehtne Jumala laps. Otsustav küsimus on see: „Kas nad on parandanud
meelt teadaolevatest tehtud pattudest ja kas nad tahavad kirglikult
Talle kuuletuda?“ Olulise tähtsusega lakmustest on see: „Kas nad
suhtuvad Jeesuse sõnadesse „mine ja ära tee enam pattu“ kui vabalt
valitavatesse või kohustuslikesse?“ (vt Jh 5:14)

Edastajad
Vaatame nüüd pikaajalisi tagajärgi juhtide või evangeeliumi
edastajate jaoks. Karistus, mida pühakiri lubab neile, kelle kätte on
usaldatud Jumala Sõna, aga kes hoiduvad edastamast tõe vastasseisu
põhjustavaid aspekte, on kainestav. Loe hoolega seda hoiatust, mille
Jumal annab edasi oma sõnumitoojatele:
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Kui ma ütlen õelale: „Sa pead surema!“ kuid sina ei manitse teda
ega räägi, et manitseda õelat pöörduma oma õeluse teelt, et hoida
teda elus, siis see õel küll sureb oma süü pärast, aga tema verd ma
nõuan sinu käest! Aga kui sa õelat manitsed ja tema ei pöördu oma
õelusest või oma õeluse teelt, siis ta sureb oma süü pärast, sina aga
oled päästnud oma hinge! Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb
ülekohut, siis ma panen ta ette komistuskivi ja ta peab surema; kui
sa teda ei ole manitsenud, siis ta peab surema oma patu pärast ja ta
õigeid tegusid, mis ta oli teinud, ei peeta meeles; aga tema verd ma
nõuan sinu käest! Aga kui sa õiget manitsed, et õige ei teeks pattu ja
tema ei teegi pattu, siis ta jääb tõesti elama, sest ta on lasknud ennast
manitseda ja sina oled päästnud oma hinge! (Hs 3:18–21)

Pane tähele, kui sagedasti esineb sõna „manitsema“ („hoiatama“
ingliskeelses Piiblis) ülaltoodud salmides. Lubage ma esitan ausa
küsimuse pastoritele, juhtidele ja kõikidele usklikele, sest meile
kõigile on antud ülesanne võita kadunuid ja armastuses noomida
neid, kes elavad patus. Kas te tahate, et teid peetaks vastutavaks
nende pärast, keda te olete pannud uskuma, et nende vahekord
Jumalaga on õige, aga tegelikult ei ole, sest te olete jätnud neid
hoiatamata, et nad pöörduksid ära patu harrastamisest? Nad elavad
vale ettekujutuse all, nagu oleksid nad päästetud, ent kuna neid ei ole
piisavalt hoiatatud, jätkavad nad patuelu ja kuulevad kohtupäeval:
„Taganege minust.“
Kas see võib olla põhjuseks, et õige evangeeliumi kuulutamine
seisneb selles: „... manitsedes igat inimest ja õpetades igat inimest
kõiges tarkuses, et valmistada igat inimest täieliseks Kristuses“ (Kl
1:28). Me ei pea mitte ainult õpetama, vaid ka manitsema.
Mõtle sellele, mida Jumal tegi selgeks ülaltoodud salmides: „Ma
pean teid vastutavaks nende surma eest.“ Oled sa kaalunud tõsiasja,
et me oleme terve igaviku teadlikud oma tegematajätmisest? Jesaja
ütleb meile, et uues taevas ja uuel maal:
„Ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva
tuleb kõik liha mu ette kummardama, ütleb Jehoova! Kui nad välja
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lähevad, siis nad näevad nende meeste laipu, kes astusid üles mu
vastu; sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu, ja nad on jälkuseks
kõigele lihale!“ (Js 66:23–24)

Kas sa arvad, et need, kes on vastutavad, unustavad lihtsalt, et
tulejärves põlejad on seal sellepärast, et nad jätsid neid hoiatamata?
Kui meie filosoofia on võtta inimesi vastu nii, nagu nad on, pakkuda
päästet „patuse palve“ palumise läbi, kus puudub meeleparandus,
andes valelootust, et ollakse taevateel, siis milline on meie arvates
tagajärg? Me oleme andnud oma kuulajatele võltsturvalisuse ja
kõrvaldanud nende motivatsiooni tõeliselt meelt parandada. On
ütlematagi selge, et me vaatame neid, keda me oleme eksiteele
juhtinud „tohutu kohkumusega“.
Pea meeles Pauluse haaravaid sõnu: „Kui keegi läheb igaveseks
hukka, ei ole see minu süü, sest ma ei hoidunud kuulutamast kõike,
mida Jumal tahab, et te teaksite“ (Ap 20:26–27, NLT). Paulus teadis
väga hästi, mida ütleb Jumal Hesekieli läbi kõikidele oma Sõna
edastajatele. Kui me hoidume Tema teede kuulutamisest, siis me
oleme vastutavad – siis me oleme süüdi. See võib olla põhjus, miks
apostel Jakoobus kirjutab meile:
Kallid vennad ja õed, mitte paljud teist ei peaks saama koguduses
õpetajateks, sest meie üle, kes õpetame, mõistetakse kohut rangemalt.
(Jk 3:1, NLT)

Need sõnad ei ole pühakirjas selleks, et me neid eiraksime või
võtaksime kergelt. Jumal püüab meid veenda, et me ei lihtsustaks
Ta sõnu, ei võtaks kergelt Ta kutset meeleparandusele tehtud pattude
pärast. Ta ütleb seda juhtide pärast, aga ka otsijate pärast. Ta armastab
meid, aga Ta on püha Jumal ja Ta ei saa lubada patuloomust oma
ligiollu. Ta on võimaldanud väljapääsu – Ta maksis kõrge hinna
nii meie vabastuse kui ka väe eest käia vabana patust. Kuidas me
pääseme kohtu eest, kui me ei hooli kas siis õpetusest või nii suure
pääste vastuvõtmisest?
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Kas tõesti on väärt evangeelsest üleskutsest selle välja jätmine,
mida Uus Testament selgelt nõuab? Uue Testamendi viimase
raamatu lõpusõnad kõlavad nii: „Ja kui keegi võtab midagi ära selle
prohvetiraamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust
ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus!“ (Ilm 22:19)
Kuidas me saame seda hoiatust eirata? Kuidas me saame jätta
mainimata tõelise pääste esimest sammu, meeleparandust pattudest,
neile, kes tahavad meie käest tõde kuulda?
Kas me arvame, et me teame rohkem kui Jumal? Kas me arvame,
et tähtsam on see, kui otsija pöördub kirikusse tagasi ja tuleb ehk
tulevikus patutundmisele, et sellest ära pöörduda? Ometi on reaalsus
see, et kui sellele inimesele on juba öeldud, et ta on päästetud, kuna
ta on palunud palve ja on võetud vastu perekonda, siis miks peaks ta
hiljem tundma vajadust meelt parandada? Ta on juba „sees“ ja „armu
all“.
Charles G. Finney oli suur evangelist. Ta teenistus oli nii võimas,
et rohkem kui korra peatasid terved linnad või ühel juhtumil terve
Rochesteri linn New Yorgi osariigis oma igapäevase tegevuse
tema koosolekute võimsa mõju tõttu. Oli kordi, mil ta kuulutas
meeleparandust patust ja kutsus oma kuulajaskonda õhtu õhtu
järel päästmisele, kuni otsijad olid täielikult kaasa haaratud. Ta ei
olnud veel otsijate eest päästmise pärast palvetanud. Lõpuks, mõne
õhtu möödudes, ütles ta midagi taolist: „Kui te mõtlete kristlaseks
saamisele, siis on meil täna pärast koosolekut järelosadus huvilistele.“
Ta koosolekutel said inimesed tuhandete kaupa päästetud ja ajalugu
näitab, et rohkem kui üheksakümmend protsenti tema pöördunutest
jäid usule kindlaks. Tänapäeval on sarnane näitaja palju madalam. Ta
edu oli suur, sest ta püsis selle juures, mida õpetab Uus Testament.
Ta teadis, et selle meetodid on parimad.

Kogukond
Nüüd saab selgeks selle tähtsus, mida me käsitlesime raamatu
alguses. Kui me pakume päästet nendele, kes jätkavad patutegemist,
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siis me avame oma kogukonnad patu pärmile. Tahtlik patt levib
kiiresti ja mõjutab nii üksikisikuid kui ka kogukondi täpselt nii, nagu
krüptoniit mõjutas Supermani.
Jättes patusele vastu astumata, oleme nõrgendanud oma kogudusi
ja kogukondi ning järelikult ei näe meie linnad ja rahvad Jumala au.
Algkogudus muutis terveid linnu ja isegi piirkondi oma jõu tõttu,
mis oli Jumala aus. Miks ei muuda meie oma kogukondi kahekümne
esimesel sajandil? Võrreldes algkogudusega on meie tehnoloogia
arenenud väga kaugele, võitmaks efektiivselt inimesi.
Miks on abort, abielurikkumine, seksuaalne ebapuhtus, homoseksualism ja segadus sugude vallas õitsenud Ameerikas ja ülejäänud
läänemaailmas? See ei ole sellepärast nii, nagu muutuksid meie
ühiskonnad progressiivsemaks. Sedasama suurenenud suundumust
ohjeldamatusele nähti siis, kui kirik kaotas neljandal ja viiendal
sajandil oma tulisuse. Kui kristlus muutus Rooma ühiskonnas
üha populaarsemaks, hakkas kirik sellega segunema ning selle
efektiivsus kahanes, kuni see vajus sellesse, mida nüüd tuntakse
pimeda keskajana.
Vähemalt mina ei ole valmis seda taas juhtumas nägema ja ma
tean, et on suurel hulgal teisi juhte, kes nõustuvad minuga. Ma ei
tagane kogu tõe kuulutamisest armastuse ja kaastundega.
Palun ühine meiega ja otsusta kuulutada tõde, on see siis populaarne
või mitte, kas seda võetakse vastu või mitte. Räägi Jumala Sõna, mis
toob muutuse eludesse, kogukondadesse, linnadesse ja rahvastele.
Ükspuha mille muu tegemine on keeldumine armastada ligimest.

ASU TEGEVUSSE
Kristuse ihus ei ole sellist rolli, kus sa saaksid peita patu mõjusid.
See ei kahjusta üksnes neid, kes on juhipositsioonil, vaid võib levida
ka ainult ühelt inimeselt, kes lubab selle oma ellu. Mis puutub
pattu, siis võib meie vaikimine saata inimesi hävingusse, tehes meid
vastutavaks nende surmas.
Loe seda viimast lauset uuesti, aga tee see isiklikuks – mis puutub
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patusse, siis võib minu vaikimine saata inimesi hävingusse, tehes
mind vastutavaks nende surmas. Ütle seda valju häälega mitu korda
välja, et see tõeliselt pärale jõuaks. Lase selle tõe raskusel vajuda su
südamele ja mõistusele.
Jumal nõuab sinult selles asjas aru. Me ei saa pattu kinni mätsida.
Mis sa arvad, kuidas see sinu elus välja näeb? Kuidas muudab see
su abielu või laste kasvatamist? Kuidas muudab see viisi, kuidas sa
räägid inimestega oma kodukoguduses? Küsi Jumalalt vastuseid
nendele küsimustele, kuni sul on selge arusaam sellest, kuidas selle
tõega elada. Seejärel leia mõni sõber, keda sa saad usaldada ja räägi
talle oma plaanist, kuidas see teoks teha.

23
SALLIVUS
Pöördugem sõnade poole, mida rääkis meie ülestõusnud Kuningas.
Piibli viimases raamatus annab Jeesus edasi seitse sõnumit seitsmele
Aasia kogudusele. Kui Ta sõnad oleksid mõeldud nende ajalooliste
koguduste jaoks, ei leiduks neid pühakirjas. Tõsiasi, et nad on sinna
arvatud, tähendab, et neil on prohvetlik tähendus. Teisisõnu, need
käivad meie kohta tänapäeval, nii nagu need kehtisid siis, kui neid
esimest korda räägiti.
Jumala Sõna on elav, seepärast me vaatame Jeesuse väidetele, nagu
kõnetaks Ta meid kõiki käesoleval ajal. Kui kõneldu käib meie kohta,
siis me peame selle vastu võtma, on see siis hea või halb – saades
jõudu Ta kiitusest või nuheldud Ta armastavatest korrigeerimistest.

Kes on Iisebel?
See ajalooline kogudus, millele me keskendume, on Tüatiira.
Jeesus alustab, viidates endale kui „Jumala Poeg, kellel on silmad
nagu tuleleek ja jalad hiilgavad otsekui vasemaak“ (Ilm 2:18). Me
võime tõlgendada neid väiteid nii, et Ta silmad on nagu laserkiired,
mis näevad otse asja tuuma ja Ta jalad on nagu puhas pronks, mis
kirjeldab Ta kõikvõimast tugevust.
Õnneks alustab Ta meid kiites: „Ma tean kõiki neid asju, mida
sa teed. Ma olen näinud su armastust, su usku, su teenimist ja su
kannatlikku püsivust. Ja ma võin näha, et sa muutud kõikides nendes
asjades üha paremaks“ (Ilm 2:19, NLT). On täiesti selge – Ta ei
kõnele surnud kogudusele, vaid sellisele, mis elab ja kasvab.
Ta alustab meie armastuse tunnustamisega ja kiitmisega. Koguduse
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või teenistuse surma puhul on armastus tavaliselt see, mis kõigepealt
kahaneb ja jaheneb, nii Jumala kui ka inimeste vastu. Selles traagilises
olukorras surevad ka teised õigsuse viljad lõpuks välja.
Pole ime, et Isand keskendub oma korrigeerimises kõige esimesele
kogudusele Efesoses just sellele – nad olid jätnud maha oma
esimese armastuse. Aga mitte Tüatiira. Jeesus kiidab selle koguduse
armastust. Ta näeb usklike kogukonda, kes hoolivad teistest ja see on
Jumala silmis väga tähtis. Ma isiklikult usun, et see on põhjus, miks
Jeesus tunnustab meie armastust, enne kui võtab kõne alla midagi
muud, isegi enne meie usku, teenimist või kannatlikkust.
Teine hämmastav reaalsus on see, et see kogudus kasvab armastuses,
usus, teenimises ja kannatlikkuses. Märkimisväärne! Säilitamine ei
ole sõna, mis iseloomustab seda usklike kooslust – nad arenevad
pidevalt nendes tähtsates valdkondades. The Message parafraas
toob selle kaunilt välja: „Ma näen kõike, mida te minu heaks teete.
Muljetavaldav! Armastus ja usk, teenimine ja püsivus. Jah, väga
muljetavaldav! Te muutute selles asjas iga päevaga paremaks.“ Seda
oleks meeldiv kuulda igal juhil või koguduseliikmel, eriti kui neid
sõnu ütleb Isand ise.
Aga äkitselt muutub ta kiitus korrigeerimiseks.
Aga mul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisebeli, kes ennast nimetab
prohvetiks ja õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööma
ebajumalate ohvreid. (Ilm 2:20)

Nendest sõnadest saab väga palju teada. Vaatame kõigepea nime
Iisebel. Kas on see mõne ajaloolise naise tegelik nimi? Enamik
kommentaare on ühel nõul, et see ei ole nii. The New American
Commentary: Revelation ütleb järgmist: „Nime Iisebel ei esine
tolleaegses Kreeka või Rooma kirjanduses ... et mõni juut paneks
oma tütrele nimeks Iisebel on sama vähe tõenäoline, et mõni
kristlane paneks oma lapsele nimeks Juudas või mõni juut nimetaks
oma lapse Jeesuseks – ajal, mis järgnes esimesele sajandile.“ New
Living Translation’i tõlkijad nõustuvad ilmselt selle mõttekäiguga,
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sest Jeesuse sõnad on tõlgitud kui „see Iisebel“.
Nime selline kasutus sarnaneb olukorraga, mil sa näiteks viitad
kellelegi, kes on pidevalt naljakas, kui „sellele koomikule“. See ei
ole ta päris nimi, vaid pigem talle omase käitumisviisi kirjeldus.
Võib vabalt öelda, et meil on siin tegemist mõjuka, ajaloolise
naisega, keda nimetati Iisebeliks, aga see ei olnud ta tegelik nimi.
Tal oli suur mõju ja lõpuks jäädvustas üks juhtide rühm kollektiivselt
ta sõnumi. Tänapäeva maailmas võiks see olla mõni mees, naine
või pigem rühm juhte, kes propageerivad sama õpetuse laadi. Olgu,
kuidas on, tähtis on see, et see teenistuse filosoofia mõjutab tervet
kogudust.
Miks annab Isand sellele just taolise nime? Selle vili on üsna
tõenäoliselt sarnane Iisebeli viljaga, kes oli muistse Iisraeli kuninga
Ahabi naine, nii nagu me seda näeme Kuningate raamatutes. Selle
ajaloolise kuninganna kohta võiks palju öelda, aga vaatame tema
üldist mõju Iisraelile. Ta oli ebajumalakummardamise põlistaja,
mille tagajärjel kogukonnas, Iisraeli rahva seas, vaigistati Isanda
sõna. Juhid sunniti vaikima ja ülejäänud rahvas muutus loiuks, olles
lähedal tardumusele. Ainult ühel mehel, Eelijal, oli julgust selle
vastu sõna võtta.
Iisebeli mõju ilmneb siis, kui Eelija astub rahvale vastu ja palub
neil valida Jumalale kuuletumise ja patutegemise vahel. Seda teeb
ta „jumalasulaste“ ees, kes on Iisebeli palgal – Baali ja Ashera
prohvetid. Need mehed olid Eelija aja meedia, erihuvidega grupid,
seaduseandjad, advokaadid jne. Rahvas oli kogunenud ja selle eliidi
ees esitas Eelija rahvale väljakutse.
Nüüd astus Eelija kogu rahva ette ja ütles: „Kui kaua te lonkate kahe
karguga? Kui Jehoova on Jumal, siis käige tema järel; aga kui Baal
[patu harrastamine] on see, siis käige tema järel!“ Aga rahvas ei
vastanud temale sõnagi.

Jumala järgimine nõuab enamat kui vaikivat usku. Me peame
rääkima Ta Sõna, me oleme kutsutud olema saadikud. Kuidas seda
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tehakse? Paulus teeb selle selgeks:
Kuuluta Sõna! Säilita pakilisusetunne [ole tegevusvalmis, ole
käepärast ja valmis], kas siis võimalus tundub olevat soodus või
ebasoodus. [Kas see on sobilik või mittesobilik, kas see on teretulnud
või mitte, sina kui Sõna kuulutaja pead näitama inimestele, millisel
moel on nende elu vale.](2Tm 4:2, AMPC)

Eelija oli ainus mees Iisraelis, kes armastas teisi piisavalt, et näidata
inimestele, kuidas nende elud olid valed.
Iisebeli mõju tõi juhtidesse ja kogukonda hirmu. Nad olid nüüd vait,
letargilised, hirmul ega rääkinud enam Jahve nimel. Patutegemine
oli saanud ülevõimu ja Jumala Sõna eirati. Uues Testamendis on
samasugune mõju hakanud avalduma koguduses. Jeesus ei luba seda,
seepärast leiab Ta sulase, apostel Johannese, kes on Eelija sarnane ja
kes räägib tõtt.

Tõeline küsimus
Nüüd me peame küsima, et kas Tüatiira koguduses vihjab Jeesus
sellele, et ta liikmed on füüsiliselt seotud seksuaalse ebapuhtusega ja
söövad ebajumalatele ohverdatud toitu? See on võimalik, aga ma ei
toetaks seda tõlgendust, sest Paulus ei mõista hukka ebajumalatele
ohverdatud toidu söömist, kui ta kirjutab kahele kogudusele (vt Rm
14 ja 1Kr 10). Miks peaks Jeesus pidama midagi patuseks, mida
Paulus Püha Vaimu inspiratsioonil heaks kiidab? Üks hinnatud
kommentaarteos väidab: „Mis puutub inimeste meelitamisse seksuaalsesse ebapuhtusesse, siis neid tõlgendajaid ei ole just vähe, kes on
andnud mõista, et tegelik seksuaalne promiskuiteet on ebatõenäoline,
sest seda ei oleks kogudustes kindlasti sallitud. Siin viidatakse pigem
vaimsele ja/või õpetuslikule truudusetusele“ (The New American
Commentary: Revelation).
Olgu lood, kuidas on, neist tõsiasjust ei ole ükski Jeesuse
korrigeerimise keskpunktis. Tegevus või pigem tegevusetus, mida
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kõnetab Jeesus, on sallivus ja see on probleem, millele me peame
tähelepanu pöörama. Ta ütleb: „Te lubate või sallite.“ Kreekakeelne
sõna on eao. A Handbook on the Revelation to John defineerib
seda sõna põhjalikult: „Seda tähendust on võimalik väljendada
positiivselt, „te lubate“, „te võimaldate“ või negatiivselt, „te ei
keela“, „te ei peata“, „te ei takista“.“
Kui sa mõtled selle üle järele, siis on see peadpööritav. Jeesus on
lõpetanud tegelemise süüdlasega (või nagu meie puhul tänapäeval –
süüdlastega), kes põlistab õpetust, mis ahvatleb Ta rahvast ebajumalakummardamisele (patutegemisele). Ta ütleb selgelt: „Ma olen
temale andnud aega meeleparanduseks, aga ta ei taha pöörduda oma
porduelust“ (Ilm 2:21). Sellele eelnesid ilmselt hoiatused, aga need
jäid kahjuks ilma tähelepanuta.
Selle asemel noomib Ta teravalt kõiki, kes lasevad sellel edasi kesta,
teisisõnu – me ei võta selle probleemiga midagi ette. Selle asemel
me õpetame edasi ainult Uue Testamendi kenasid, ülesõhutavaid ja
ülestõstvaid osi. Tegelikult me vaikime, sarnaselt Iisraeli rahvaga
Iisebeli ajal. Seda võiks võrrelda järgmise olukorraga – me oleme
kõik lõksus põlevas hoones, aga mitte keegi meist ei tee midagi
sealt pääsemiseks ega aita kellelgi teisel sealt pääseda. Me lihtsalt
julgustame üksteist edasi sellega, kui õnnistatud me oleme ja
väljendame muudkui oma armastust üksteise vastu, samas kui katus
ja seinad langevad kokku.

Sarnased dilemmad
Apostel Juuda ees seisid sarnased valikud. Ta tahtis kirjutada
kaaskristlastele, et julgustada neid meie pääste imelisusest rääkides,
aga ta ei saanud. Maja põles. Ta pidi astuma vastu krüptoniidile, mis
hiilis kogudusse. Vaata ta sõnu:
Kallid sõbrad, ma olin innukalt kavandanud kirjutada teile päästest,
mida me kõik jagame. Aga nüüd ma leian, et pean kirjutama
millestki muust, õhutades teid kaistma seda usku, mille Jumal on

234

KRÜPTONIIDI TAPMINE

kord usaldanud oma pühale rahvale kõikideks aegadeks. Ma ütlen
seda sellepärast, et mõned jumalatud inimesed on pugenud sisse teie
kogudustesse, öeldes, et Jumala imepärane arm lubab meil elada
ebamoraalset elu. (Juuda 3–4, NLT)

See jumalamees soovib kirglikult kirjutada neile, keda ta armastab,
nendest eesõigustest, õnnistustest ja tõotustest, mis meil on elu tõttu
Kristuses. Ta tahab püsida ülesehitavas ja julgustavas sfääris, nagu
enamik teisigi.
Ma tean ta kimbatust. Üks suurimaid emotsionaalseid lahinguid,
mis ma sageli läbi elan, kui kirjutan või õpetan, on soov püsida
üksnes julgustaval poolel. Ma tahan olla ülestõstev, kes ei tahaks?
Ent Vaim sunnib meid kõne alla võtma seda, mis püüab hävitada
Jumala kalleid lapsi.
Sellepärast sunnib ka tõeline armastus Juudat kirjutama kaitseks
hoiatussõnu. Mis toimub? Olukord on veidi teistsugune kui Tüatiiras.
Need jumalatud patutegijad, kes on maskeerinud ennast pastoriteks,
juhtideks või usklikeks, kas siis õpetavad või tõenäolisemalt annavad
oma elustiiliga eeskuju sellele, mida ta nimetab „lubavaks armuks“
ja mis on tulnud ehtsa „väge andva armu“ asemele. Teisisõnu,
õpetatav lubav arm ei kaitse meid krüptoniidi eest ega võimalda
meil sellest loobuda, vaid lubab meil elada väheste või üldse mitte
mingite jumalakartlike piirangutega. See valmistab teed sellele, et
ühiskond saaks dikteerida meie elustiili, kuna arm on taandatud
üksnes kattevaibaks jõu asemel, mis teeb meid võimeliseks elama
jumalakartlikku elu. Seega on kaitseta usklikud tegelikult vabad
järgima oma langenud loomuse himudele, nii nagu seda kujundab
ühiskonna kultuur, tehes nad seega vastuvõtlikuks krüptoniidile. See
ei ole Jumala armu eesmärk.
Juuda ei ole rahul sellega, et peab taluma pärmi, mis püüab leida
teed kogudustesse. Ta on tõeline isa ja kaitseb oma lapsi moonutatud
elustiili eest, mis tirib neid eemale Jumala elust. Jeesus ei korrigeeriks
teda, nagu Ta tegi Tüatiira juhtidega, selle asemel kiidaks Ta Juudat.
Paulus, järgmine hoolitsev isa, ei püsinud vait, kui koguduse
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rahva seas esines lahkmeelt, tülisid, ebamoraalsust, kohtuasju,
ahnust ja teisi jumalatuid tegevusi. Ta armastas neid liiga palju, et
jätta astumast samme pärmi vastu, mis levis kiiresti läbi terve ihu.
Jakoobus ja Peetrus ei erinenud neist.
Kui sa loed varajaste kirikuisade sõnumeid, siis nad tegid sama,
kasutades relva – kirjutatud ja kuulutatud Jumala Sõna – astumaks
vastu patutegemisele Jumala rahva seas. Nad rääkisid avameelselt
ja lükkasid ümber arusaamu ning õigustusi, mille olid vorminud
kultuur, mis olid vastuolus terve õpetusega. Iisebeli pealesundijad
ei heidutanud neid juhte, kui nad kiskusid maha kultuurilisi
ebajumalaid.

Vaikimine annab nõusoleku
Mis puutub juhtimisse, siis on vaikus mitteverbaalne sõnum. See
annab edasi nõusolekut ja edastab loa, öeldes: „See, mis te teete,
on hea.“ On üks vana ladinakeelne vanasõna, mis ütleb: „Vaikimine
annab nõusoleku, ta oleks pidanud rääkima siis, kui tal oli võimalus.“
Ükski varajastest kirikuisadest või juhtidest ei jäänud vait, kui
krüptoniit puges vargsi nende inimeste ellu, keda nad armastasid ja
kelle eest nad vastutasid. Nad tõstsid häält, sest nad nägid, et see on
hävitav, mürgine ja tappev – võimeline levima pärmina.
Apostel Johannes ütleb: „... kõik maailm on tigeda võimuses“ (1Jh
5:19). Kurjus voolab pidevalt ühiskonnas, kõige hävitavam sellest
on peidetud kurjus. Jah, see on maskeerunud heaks. Seda petlikku
hoovust on nimetatud „selle maailma ajastuks“ (Ef 2:2).
Vaata sellele nii – jões pead sa sõudma vastuvoolu, et mööda
jõge üles liikuda. Me elame maailmas, millel on oma vool ja need
hoovused on täpselt vastupidised Jumala riigi omadega, aga mis on
veelgi ohtlikum – nad on salakavalad, maskeerunud heaks. Kui me
ei tõsta häält, siis võib seda võrrelda aerude tõstmisega ja hoovusega
kaasa minemisega. Meie paadinina võib olla endiselt ülespoole
suunatud, omades endiselt kristlikku väljanägemist ja kõnet, aga
me kulgeme koos meie päevade sotsiaalse eetikaga ja kaotame oma
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efektiivsuse.
Aere tõstes me väldime kardetud vastastamist, ent see, millele
me vastu ei astu, ei muutu. Edmund Burke kirjutas: „Kurjuse
võidutsemiseks piisab heade inimeste tegevusetusest.“ Kultuurilised
ebajumalad usklike südametes ja mõistuses saavutavad tugevama
haarde, kui juhid jäävad vait.
Kui pettus suureneb, siis see, mida me sallime, uinutab meid lõpuks.
Praegu me elame kaasa ja isegi teeme koostööd sellega, mis teeb
meid üleloomulikust jõust tühjaks. Me ei ole enam vastandkultuur,
vaid subkultuur. Meil on küll kristluse silt küljes, aga me ei ole väe
saadikud, vaid pigem segaduse esindajad. Maailm meie ümber
küsib: „Me näeme teie kirikuid, kuuleme teie muusikat ja õpetust
armastusest ja armust, aga kus on tõendid teie Kõikväelisest
Jumalast?“
Paulus kuulutab julgelt, et need, kes nimetavad ennast kristlasteks,
aga lähevad kaasa maailma vooluga, on tegelikult risti vaenlased.
Jah, vaenlased!
Sest paljud, kellest ma teile olen sagedasti öelnud ja nüüd ütlen
ka nuttes, elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende ots on hukatus,
nende jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis; nad taotlevad
maapealseid asju. Sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame
Isandat Jeesust Kristust kui Õnnistegijat ... (Fi 3:18–20).

Loe esimest salmi hoolikalt. Kõigepealt on seal öeldud „paljud“.
Teiseks, need ei ole nende sõnad, mis näitavad, et nad on vaenlased,
sest oma sõnadega tunnistavad nad Jeesust. „Nemad väidavad, et
nad tunnevad Jumalat, aga tegudega nad salgavad ...“ (Ti 1:16). Nad
maskeerivad ennast jumalakartliku väljanägemisega, aga näitavad
oma käitumisega, et nad on vaenlased. Neid kihutavad tagant
lihahimud – lõbujanu, naudingud, seisus, populaarsus, seksuaalsed
pahed, keelekandmine ja muud.
Paulus tõstab häält – ta astub vastu ja ei salli. Loe ta kirju ja
vaata, kui sageli ta hoiatab ja korrigeerib meid jumalatu ja ilmaliku
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käitumise osas. Aga pea meeles, et see on tegelikult Jumala Sõna,
mis tuleb meile läbi Pauluse sule.
Otsene vastuseis, kuulutades seda, mida Jumala Sõna ütleb, on
ainus viis, kuidas neid kindlustusi maha kiskuda. Kui me ei astu
neile pühakirjaga otse vastu, siis me laseme neil filosoofilistel
kindlustel usklike südametes ja mõistuses ja ka nende omades, kes
on kadunud, rohkem jõudu koguda. Meie keeldumine häält tõsta
avab ukse krüptoniidi mõjule.

Vastakad tulemused
Millised on Jeesuse lõpusõnad meie kogudusele? Need ei ole
nõrgasüdamelistele. Ta ütleb selgelt, et need, kes võtavad vastu
valeõpetuse „saavad kõvasti kannatada“, kui nad meelt ei paranda.
See on tunnustäheks ja kõik kogudused saavad teada, et Ta katsub
läbi meie mõtted ja kavatsused ning annab igaühele meist seda, mida
me ära teenime (vt Ilm 2:22–23).
Aga siin on hea uudis – Ta ütleb, et need, kes ei võta vastu
krüptoniiti, need, kes hoiavad tugevasti Ta Sõnast ja Vaimust kinni,
neile antakse meelevald rahvaste üle ... seesama meelevald, mille
andis Jeesusele meie Isa.
Tulemused on üsna vastakad – üheks on kurjakuulutavad tagajärjed
ja teiseks on äraarvamatu tasu. Kas me saame endile lubada seda, et
ei pane hoolikalt tähele neid juhtnööre, eriti kuna need tulevad otse
meie ülestõusnud Kuninga suust?

ASU TEGEVUSSE
Iisebel survestas Jumala prohveteid vaikima ja isegi tappis paljud
neist. Ainult üks oli valmis häält tõstma Isanda eest, aga vaata, mida
Jumal oli nõus selle ühe eest tegema. Ta kaitses teda, hoolitses ta eest
ja toetas teda üleloomulike imede ja tunnustähtedega, mis panevad
meid tänapäeval endiselt imestust tundma.
Jumal otsib endiselt neid, kes tõusevad ja võtavad sõna tõe kaitseks.
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See ei tähenda lihtsalt kriitiline olemist. Me ei ole patujahtijad. Aga
samal ajal ei saa me lubada seda, et meid heidutatakse vaikima,
kartes, et inimesed peavad meid tagurlikeks, sallimatuteks või
panevad meile mõne muu sildi külge.
Esimeseks sammuks on selle hoiatuse kuuldavõtmine omaenda
elus. Maksku mis maksab – vabane pattudest, millele sa minevikus
oled andunud. Kui sa oled vabaks saanud, siis asu tegutsema teiste
vabastamisel, hoiatades neid usinalt patu ohtude eest. Paulus
kirjutab: „... olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie
sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks“ (2Kr 10:6).
Kui sulle ei meeldi konfrontatsioon, siis palu, et Jumal annaks
sulle armastuse teiste vastu, mis sunniks sind nendele vastu astuma.
Tee sellest oma järgmine sihtmärk, millest võitu saada. Siis võid sa
Jumala armu läbi aidata ka teistel sellest võitu saada.
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Nüüd me jõuame krüptoniidi kõrvaldamise kõige olulisema aspekti
juurde – milleks on selle tapmise taga olev motiiv. Selle võimsa
väe puudumine krüptoniidi hävitamiseks on üsna tõenäoliselt
põhjenduseks, miks on toimunud pööre vastassuunda viisis, kuidas
me esitame evangeeliumi ja meie teenistuse filosoofias. See jõud,
millest ma räägin, ei ole midagi muud kui Jumala armastus. Paulus
annab meile edasi järgmise võimsa tõe:
Me ei lase ennast mõjutada, kui inimesed püüavad meid petta
valedega, mis on nii kavalad, et kõlavad tõena. Selle asemel me
räägime tõde armastuses, kasvades igal viisil rohkem ja rohkem
Kristuse sarnaseks. (Ef 4:14–15, NLT)

Valeõpetused, sarnased sellega, mida Jeesus puudutab kirjas
Tüatiira kogudusele, samuti need, mida on kirjeldatud Juuda,
Peetruse, Johannese ja Pauluse kirjades, on kõik nii kavalad, et neid
võib kergesti tõega segamini ajada. Vaenlane on palju nutikam,
kui me tahame tunnistada. Kui ta suutis eksitada Eevat täiuslikus
keskkonnas, mis oli Jumala ligiolust läbi imbunud, kui palju lihtsam
on tal petta meie rikutud keskkonnas? Ja mis võiks meid kaitsta
valeõpetuste pettuse eest?
Vastus on tõde, aga mitte ainult tõde, vaid armastuses räägitud
tõde. Armastusest lahus olev tõde viib meid „kirjatähe“ juurde, selle
juurde, mis tapab ja selleks on käsumeelsus. See aitab omakorda
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kaasa pettuse õhutamisele ja toetamisele ja on põhjus, miks pühakirja
hoiatusi välditakse või isegi kõrvaldatakse neid, kuigi need on nii
olulised koguduse tervise jaoks.
Meid pekstakse käsumeelsusega, sest see on vastik, halastamatu ja
täis vihkamist. Selle julmusele vastukaaluks me rõhutame armastust.
Aga armastus, mida ei räägita koos tõega, ei ole üldse armastus. See
on võltsing. See on lahkuse, kaastunde, õrnuse ja kannatlikkuse
vorm, millel kõigel on väljanägemine, nagu oleks tegu jumaliku
armastusega. Aga kui need voorused on väljaspool tõde, siis me
lõpetame paratamatult pettuse teel.
Olgem ausad – me väldime teatud pühakirjatõdedest rääkimist,
sest me peame neid olevaiks väljaspool armastust, mida me nii
väga igatseme. Tõed, mida me väldime, kutsuvad inimesi üles mitte
jääma sellisteks, nagu nad on, vaid muutma oma elustiili. Me näeme
inimeste meeleparandusele kutsumises kaastunde, õrnuse, lahkuse ja
armastuse puudumist. Ent mõtle selle peale – ma näen, kuidas pime
liigub otse kaljunuki poole, mille tagajärjeks on ta surnukskukkumine.
Ma võiksin lasta õnnetusel juhtuda, sest mu vahelesegamist võidaks
võtta negatiivse või sallimatuna mehe valitud suuna suhtes. Kui ma
ei suuda teda peatada ja panna oma kurssi muutma, siis ta sureb. Kui
ma õhutan teda positiivselt, tehes ülestõstvaid märkusi, aga ei maini
vajadust suunamuutuse järele, siis teen ma tema viimased sammud
nauditavamateks, aga ta lõpetab ikkagi surnuna kuristiku põhjas.
Kas miski sellest on tõeline armastus?
Meie ühiskonnas ja ka paljude meelest koguduses, peetakse sellist
ehtsat armastust vagatsejalikuks ja vihkajalikuks. Paljude usklike elus
on see kindlustus esile tõusnud selle tagajärjel, et elule vaadatakse
seitsmekümne või kaheksakümne aasta perspektiivist igavikuläätsede
asemel. Mõtle sellele näitele – kui minu õnneperspektiiv on ühe
päeva pikkune, võin ma minna pulmapeole, kus on terve laud
magustoite täis ja süüa need kõik ära. Mul on nauditav, õnnelik
päev. Aga kui mul on kuuekuuline õnneperspektiiv, suhtun ma
sellesse lauda teistmoodi. Ma söön ainult ühe magustoidu või veel
tõenäolisemalt, mitte ühtegi. Ma lihtsalt ei taha järgmise päeva
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kõhuvalu, nelja-viite lisakilo, mis ma mõne päeva jooksul kõikidest
nendest magustoitudest juurde võtan ja pikaajalist kahjulikku mõju
oma tervisele.
Selleks, et mõista tõelist armastust, peame vaatama elule igaviku
kontekstis. Armastus ainult maapealse elu perspektiivist võtab
inimesi sellisena, nagu nad on ja jätab nad kutsumata elustiili
muutmisele. Me tahame lihtsalt, et nad naudiksid neid samme, mis
neil enne igavesse sügavikku langemist veel jäänud on. Tõeline
armastus igavikuperspektiivist ütleb: „Ma hoolin sinust piisavalt
palju, et panna sind mõneks hetkeks ebamugavalt tundma, päästmaks
sind igavikust täis piina, agooniat ja kannatusi, mida ei ole võimalik
kirjeldada.“
On olemas tõeline põrgu. See ei ole metafoor ega kõnekujund
ega ajutine karistuspaik, vaid neid, kes sinna satuvad, „vaevatakse
päevad ja ööd ajastute ajastuteni“ (Ilm 20:10). Kas me võime eirata
Jeesuse sõnu: „Ja need lähevad igavesse karistusse ...“ (Mt 25:46)
või Pauluse sõnu: „... kes saavad nuhtluseks igavese hukatuse,
hülgamise Isanda palge eest“ (2Ts 1:9)?
Igavene tähendab alatiseks – teist tõlgendust ei ole. Seda piina, valu
ja karistust ei ole võimalik kirjeldada ja see ei lõpe kunagi. Aga mis
teeb selle eriti hirmsaks, on see, et see tähendab täielikku eraldatust
Isanda ligiolust. Ent see eraldamine ei toimu mitte ainult tulevases
elus, vaid ka selles elus. Ma räägin lühidalt ka sellest aspektist.
Jumal ei loonud põrgut inimeste jaoks, vaid „kuradile ja tema
inglitele“ (Mt 25:41). Saatan on petnud inimkonda ja seega võtnud
meid vangi jagama omaenda saatust. Jeesust motiveeris armastus ja
Ta tuli vabastama meid sellest, kuhu me ise ennast olime määranud.
Kui Tema teostas sellise suurejoonelise päästeoperatsiooni, siis
kuidas me võime võtta kergelt Tema viisi sellise kohutava saatuse
käest pääsemiseks?
Pöördugem tagasi meie pulmapeo näite juurde. Minu otsus süüa
ainult üks või ühtegi magustoitu võib tuua tagakiusu. Teised võivad
öelda: „Ah mine nüüd, John, need magustoidud on head, need
maitsevad suurepäraselt, need teevad su õnnelikuks. Nautigem elu!“
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Ei, need väited on kaugel tõest ja juhivad mind eksiteele. See ei ole
mitte „nautigem elu“, vaid „nautigem päeva“. Reaalsus on hoopis
see – ma naudin elu palju rohkem, kui mul on pikaajaline perspektiiv.
Seesama kehtib ka Jumala riigi suhtes.
Mis sa arvad, miks kannatas apostel Paulus kividega loopimist,
viis korda kolmekümne üheksa hoobiga piitsutamist, kolm korda
vitstega peksmist, kannatas piinarikkaid öid ja päevi õnnetuste käes
ja paljusid teisi raskusi? Kas sa arvad, et ta tegi seda endale nime
tegemiseks, et saada populaarseks konverentsidel kõnelejaks, et
tõmmata kokku rahvahulki või olla tuntud autor? Ei, teda sundis
Jumala armastus – armastus ajendas teda. Ta vaatas läbi igavikulise
perspektiivi ja armastas kartmatult. Ta ei valinud populaarsust tõe
asemel, sest ta armastas inimesi, keda ta oli läkitatud aitama, et tuua
neid Kristuse juurde.

Mis on tõeline armastus?
„Jumal on armastus“ (1Jh 4:8). Tal mitte ainult ei ole armastust,
vaid Ta on armastuse olemus. Kuidas me peaksime siis seda armastust
defineerima?
Ma olin hiljuti palves ja Isand rääkis mu südame vastu: „Poeg,
mu rahvas keskendub armastuse välistele külgedele, selle asemel et
minna selle kõige kesksema definitsiooni juurde.“
Seejärel tuli mõte: „Armastus on kannatlik, armastus on lahke,
armastus ei ole uhke, armastus ei ole viisakuseta, armastus ei nõua
oma tahtmist ...“ koos paljude teiste armastuse kirjeldustega, mis
leiduvad 1. kirjas korintlastele ja üle terve Piibli. Seejärel näitas
Püha Vaim mulle – kui me õpetaksime väikesele lapsele mehe ja
naise vahel vahetegemist, siis kuidas me seda teeksime? Kui me
ainult õpetaksime: „Naisel on kaks jalga, kaks silma, nina, suu ja
kaks kätt,“ siis kas oleks see õige kirjeldus?
Ent sellise üldise kirjelduse põhjal võiks laps vaadata mõnda meest
ja öelda: „Seal on naine.“ See võib sündida, sest sa ei andnud täpset
kirjeldust, mis eristab meest naisest. Sa ei öelnud: „See on see, mis
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eristab naist mehest ...“
On olemas „armastus“, mida maailm naudib – ka see on kannatlik,
lahke, mitte ebaviisakas ja tal on palju teisi sarnaseid jooni Jumala
armastusega. Ent definitsioon, mis lõplikult eristab Jumala armastust
maailmas tuntud armastusest, leidub nendes sõnades: „Sest see on
Jumala armastus, et me peame tema käske ...“ (1Jh 5:3).
Juhul, kui meile on see oluline definitsioon ta esimeses kirjas tähele
panemata jäänud, esitab Johannes, kes on tuntud kui armastuse
apostel, selle oma teises kirjas uuesti:
„Ja see on armastus, et me käime tema käskude järele“ (2Jh 6).
See on erinev, kui apostel Pauluse „armastus on“, nagu see leidub
1. kirjas korintlastele. Johannes ei esita armastust kirjeldavaid
aspekte, vaid annab kõige põhilisema definitsiooni – mis eristab
Jumala armastust kõikidest teistest vormidest. Armastus on Jeesuse
käskude pidamine. Isand teeb selle selgeks viimasel õhtusöömaajal:
Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind
armastab ... (Jh 14:21).

Seega, kui ma olen lahke, kannatlik, mitte kade, mitte viisakuseta,
ei hoople ega ole ärrituv – aga ma petan regulaarselt oma naist või
maksudega – siis ei käi ma Jumala armastuses.
Kui ma olen lahke, kannatlik, õrn, mitte kade, mitte viisakuseta,
ei hoople ega ärritu, aga ma kiidan heaks ja vaatan läbi sõrmede
seksuaalsele ebapuhtusele, nagu näiteks homoseksualismile, mida
nüüd üha enam kiidavad heaks ja julgustavad isegi paljude riikide
valitsused, siis ei käi ma Jumala armastuses.
Tegelikult olen ma petetud ja palju ohtlikumas paigas kui inimene,
kes on jõhker, kade, kiitlev ja ärrituv, sest ta arvatavasti teab, et
on Jumalast eemal. Mina võin ekslikult mõelda, et minu vahekord
Jumalaga on hea, sest keegi juhtis mind „patuse palvet“ paluma,
kuigi ma ei parandanud kunagi meelt oma tehtud pattudest. Lihtsalt
öeldes, ma ei võta kuulda Jeesuse korraldusi.
Selles punktis lubage mul vahemärkusena mainida üht väga tähtsat
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asja – ma ei pea Jumala käske päästetud saamiseks. Vaid pigem käin
ma nendes, sest ma olen päästetud ja Tema armastus elab minus.
Sõnakuulelik olemine on tõend selle kohta, et ma olen tõeliselt
alistanud oma südame ja elu Talle.
Taas on tõde see, et iga armastuse vorm, mis on Jumala Sõnaga ja
Jumala teedega otseses vastuolus, ei ole armastus, mis püsib igavesti.
See on ajutine. See tekitab inimestes häid tundeid ja võib isegi olla
ohvrimeelne ja pakkuda heakskiitu ja vastuvõttu, aga ei ole igavene.
See ei vii igavesse ellu. See langeb ühel päeval kaljult alla tulejärve
igavesse sügavikku.
Miks on siis see armastus, mis tundub nii õige, ajutine? Aadam ja
Eeva pidasid hea ja kurja tundmise puu vilja heaks ja arvasid, et see
teeb nad targaks.
Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ... ja oli ihaldusväärne, sest see
pidi targaks tegema. (1Ms 3:6)

Eeva mõtted olid alguses arvatavasti midagi taolist: „Miks ütles
armastav Jumal meile, et me ei sööks midagi sellist, mis on „hea“
meie jaoks? Sellel pole mingit loogilist põhjendust.“ Ta otsustas
vastu võtta „hea“ ja „tarkuse“, mis on väljaspool Jumala nõu. Me
tahame teada põhjust, aga olgem otsekohesed – on asju, millele
Jumal tahab, et me kuuletuksime, isegi siis, kui me ei mõista põhjust
nende taga. Kas me võime uskuda, et Ta armastab meid, kui Ta ütleb
meile, et me hoiduksime asjadest, mis tunduvad meile head? Kas
Ta iseloomu saab usaldada? Või saavad meist kohtumõistjad, kes
ütlevad Talle, mis on hea meie jaoks – mis ei erine sellest, mida tegi
see paar Eedeni aias?
On väga palju näiteid, mida võiks tuua Jumala saladuste kohta või
põhjuste kohta Jumala juhtnööride taga, aga lubage ma annan ainult
ühe. Pärast peaaegu neljakümmet aastat ei ole ma kohanud inimest,
kes võiks anda mulle põhjuse sellele, miks Jumal ütles prohvetile:
„Sest nõnda on mind kästud Jehoova sõnaga, kes ütleb: ära söö leiba
ja ära joo vett, ja ära mine tagasi sedasama teed, mida sa tulid!“ (1Kn
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13:9) Prohvet ei võtnud kuulda seda näiliselt mõttetut korraldust,
aga kaotas lõpuks sõnakuulmatuse tõttu elu.
Kui olla aus, siis võib tõeline armastus mõnikord näida olevat
vastuolus sellega, mis tundub armastusena. Miks ütles Paulus
Korintose kogudusele: „Aga ma teen meeleldi kulu ja kulutan
iseennast teie hingede eest, kuigi mind, kes ma teid väga armastan,
pisut armastatakse“ (2Kr 12:15). Ei tundu arukas, et see usklike
kogukond võttis Paulust kellegi sellisena, kes ei armasta. Ma usun, et
ilmne vastus on see, et nad pidasid teda dogmaatiliseks, käsumeelseks
õpetajaks, selliseks, kes tahtid neid nii-öelda käskude ja keeldude
all hoida. Võib-olla langes nende arvamus temast sellisele tasandile,
kus nad nägid teda sõgeda vagatsejana. Aga see polnud üldse õige.
Ta armastas neid igavese armastusega, mitte maailma versiooniga
armastusest. Ta astus neile tõega vastu, hoiatas neid ja kutsus neid
meeleparandusele, mis võis näida ta kuulajatele sellisena, nagu ta
ei armastaks neid. Aga ta sõnad on läbi imbunud tõelisest Jumala
armastusest.

Tõe rääkimine armastuses
Olles kõike seda öelnud, asume tõelise armastuse tähtsuse üle
arutlema. Vaatame veel kord üle armastuse kirjelduse:
Armastus on pikameelne.
Armastus on helde.
Armastus ei ole kade.
Armastus ei suurustele.
Armastus ei ole uhke.
Armastus ei ole viisakuseta.
Armastus ei nõua oma tahtmist.
Armastus ei ärritu.
Armastus ei pea meeles paha.
Armastus ei rõõmusta ülekohtust.
Armastus ei anna kunagi alla.
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See on armastus, Tema käskude pidamine.
Kui me räägime tõde, aga ei ole lahked, kannatlikud, vaid pigem
kadedad, uhkeldavad, ülbed, ebaviisakad, nõuame oma tahtmist,
ärritume, peame meeles seda, kuidas meile on tehtud ülekohut, ei anna
andeks, rõõmustame ebaõiglusest ja lööme käega inimestele, siis ei
pea me Tema käsusõnu. Seega me võime kuulutada meeleparandust,
usku Jeesusesse Kristusesse ja kõike, mis leidub pühakirjas, aga
me ei toimi tõelises armastuses. Me oleme sisenenud käsumeelsuse
sfääri ja teeme inimestele haiget, selle asemel et tuua neid Jumala
juurde.
Ühel päeval tuli mu juurde keegi noormees ja ütles: „Ma olen
kutsutud sellesse teenistusse, milles sinagi toimid. Ma olen kutsutud
korrigeerima Kristuse ihu.“
Ma teadsin oma südames, et ta motiiv on vale, kui ta seda mulle
rääkis. Püha Vaim andis mulle tema jaoks need sõnad: „Kas sa tahad
teada, kuidas toimida tõelises prohvetlikus teenistuses?“
Ta nägu lõi särama ja ta ütles kohe: „Jah, ma tahaksin teada.“
„Kogu aeg, mil sa edastad mingisuguseid korralekutsumisi või
hoiatusi, peab su süda põlema armastuses nende inimeste vastu,
kellele sa kõneled,“ ütlesin ma.
Ta oli mõni hetk sõnatu. „Vau, Jumal peab minuga veel kõvasti
vaeva nägema.“
Ma ütlesin talle: „Ma olen su üle uhke. Selleks, et seda öelda, on
vaja alandlikku inimest. Sa oled sellele paigale lähemal, kui sa ise
tead. Su süda on õrn.“
Armastus hoolib teisest inimesest rohkem kui iseendast. See hoolib
piisavalt, et mitte lasta kellelgi kaljult alla kukkuda. See näitab selgelt
välja kõiki neid õrnu jooni, nagu on kirjeldatud 1. Korintlastele 13,
aga seda tehes ei kaldu ta kunagi kõrvale meie Päästja ja Jumala
käskudest.
Armastus on nii oluline, nii tähtis, see on elu põhiolemus. Palu, et
Jumal täidaks su südame oma armastusega, iseendaga, et sa tõepoolest
hooliksid rohkem teistest kui omaenda elust. Meile on öeldud, et
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Püha Vaim valab selle armastuse meie südamesse. Me võime seda
paluda – Ta eluandva armastuse sügavust, laiust ja kõrgust.
Seepärast palu, palu uuesti ja seejärel jätka palumist, et Ta täidaks
su südame jumaliku, igavese armastusega.

ASU TEGEVUSSE
Me peame häält tõstma patu vastu, mis püüab vallutada kogudust,
aga me peame tegema seda armastuses või meie hoiatustel ei ole
oodatud tagajärgi. Jumal hoiatab meid pidevalt läbi terve Piibli, ent
Ta tõsimeelne armastus kutsus Teda tegema veel enamat – saatma
oma Poega maksma hinda kõigi pattude eest, mille kohta Ta hoiatas
meid, et me neid ei teeks.
See on armastus, mis meil peab olema, kui me hoiatame inimesi
patu kohta. Ja on ainult üks armastuse allikas – Jumal. Jumal on
armastus. Kui me tahame kasvada armastuses, siis me peame
kasvama oma osaduses Jumalaga.
Seda on raske sõnades väljendada, kui oluline on meie jaoks see,
et me veedaksime regulaarselt aega Jumalaga, paludes ja otsides,
et Ta täidaks meid veel enam oma armastusega. Kui me oleme
täis armastust, siis see ajab välja meie hirmu vastandumise ees.
See sunnib meid astuma samme inimeste pärast meie ümber, mitte
ainult humanitaarsetel põhjustel, aga ka hoiatama, kui vaja. Jumala
armastus vabastab meid ja võimaldab meil tuua seda vabadust
teistele. Võta täna aega, et palvetada tõsiselt – ära loobu kergelt –, et
Jumal täidaks sind oma armastusega.
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Mis puutub pattu, siis vaevavad usklikke kolm stsenaariumit.
Esiteks on need, kes otsustavad oma paadunud südame tõttu patule
läbi sõrmede vaadata. Nad on immuunsed tegelikkuse suhtes, et
murravad Jumala südame. Isand kaebleb nende pärast: „Kas nad
häbenevad neid vastikuid tegusid? Mitte sugugi – nad ei tea isegi
seda, kuidas häbeneda“ (Jr 8:12, NLT). Nende südametunnistus
on kahjustunud, mõnikord isegi sellise määrani, et see on kalgiks
muutunud.
Teiseks ja see on niisama ohtlik, on need, kes võtavad omaks
vale, et me oleme kõik loomult patused ja Jeesuse veri on piisavalt
väeline, et vabastada meid patu karistusest, aga mitte selle orjusest.
Need hoiavad kõvasti kinni tõest, et me oleme Kristuses tehtud
pühaks, aga usuvad valet, et pühitsetud elu elamine ei ole vajalik.
Sedalaadi õpetust levitati Tüatiira koguduses. Paulus puudutas just
seda arusaama, kui ta kirjutas:
Mis me nüüd ütleme? Kas peame jääma patusse, et arm suureneks?
Ei milgi kombel! Meie, kes oleme ära surnud patule, kuidas peaksime
veel elama selles? (Rm 6:1–2)

Neis kahes esimeses stsenaariumis võib selgesti ära tunda
krüptoniidi, mis on teadlik patutegemine, mis nõrgestab usklikku,
aga ka igat usklike kogukonda. Need, kes langevad nendesse kahte
kategooriasse, on andunud patule. Nemad on need, kes kuulevad
kohtupäeval Jeesuse sõnu: „Taganege minust“ (vt Mt 7:20–23).
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Kolmandad on need, kes võitlevad, et end patust vabaks murda.
Nad tahavad välja, aga nad on kõvasti selle haardes. Nad ei ole veel
avastanud Jumala Sõnast, kuidas usu läbi rakendada oma vabadust.
Kui nad teevad pattu, on nende süda murtud, sest nad armastavad
Jumalat. Nad parandavad tõeliselt meelt, aga mõne aja pärast
langevad taas pattu. Kahjuks on üks asju, mis neid orjuses peab, süü
ja hukkamõist selle pärast, mis on neid sidunud. Häbi patu pärast
kontrollib neid.
Kui sina oled selles kolmandas rühmas, siis palun kuula mind.
Jeesus ütles meile: „Kui su vend pattu teeb, siis noomi teda; ja
kui ta kahetseb, anna talle andeks. Ja kui ta seitse korda päevas
eksib su vastu ja seitse korda päevas pöördub su poole ning ütleb:
ma kahetsen! siis anna temale andeks!“ (Lk 17:3–4) Põhjus, miks
meie Õpetaja käsib meil andeks anda kellelegi, kes teeb pattu, aga
parandab mitu korda päevas siiralt meelt, on selles, et me peame
andeks andma nii, nagu meie taevane Isa meile andeks annab (vt Ef
4:32). Tea palun, et kui sa oled mitu korda pattu teinud, aga tuled iga
kord siiralt Jumala ette, murtud südame ja tõelise meeleparandusega,
antakse sulle andeks ja Jeesuse veri teeb sind nii puhtaks, nagu ei
oleks sa kunagi pattu teinud. Ära karista iseennast, sest see vähendab
Jeesuse vere tähendusrikkust ja paneb õigsuse sõltuma su enda
tegudest. Seda tehes ei saa sa kunagi päästetud või andeks. Andestus
on Jumala armuand.
Seda kolmandat stsenaariumi tahangi ma käesolevas peatükis
käsitleda. Ma tahan rääkida oma loo, kuidas Jumala Sõna mind
vabastas.

Ma ei suutnud vabaks saada
Kui ma olin kaheteistaastane, näitasid mõned sõbrad mulle
pornoajakirju. Me jagasime neid üksteisega ja pole tarvis öelda, et
ma olin nendest varsti sõltuvuses.
Ma alustasin pehme pornoga, aga liikusin kiiresti edasi räige
materjali juurde. See viis seksuaalse fantaseerimiseni, mis oli mu
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mõistuses kontrollimatu. Ma istusin keskkooli ajal klassis, vahtisin
tüdrukuid ja kujutasin ette seksuaalvahekordi nendega. Seksihimu
oli mind täielikult haaranud.
Üheksateistaastasena andsin ma ühel meesüliõpilaste ühingu
hoones toimunud koosolekul oma elu Jeesusele Kristusele. Paljud
patud kaotasid kohe väe mu elu üle – joomine, vandumine, sündmatu
käitumine tüdrukutega, toorus ja paljud teised jumalakartmatud
käitumisviisid näisid lihtsalt haihtuvat. Aga pornograafia ja himu ei
lasknud minust lahti. Ma olin endiselt seotud ega suutnud vabaks
saada. Iga kord, kui ma sellele patule alistusin, parandasin ma kiiresti
meelt ja palusin Jumalalt siiralt andestust.
Enne päästetud saamist ei mõelnud ma üldse oma tagantsundivale
seksuaalsele himule, vaid alistusin sellele iga kord, kui see pead
tõstis. Päästetuna olin ma nüüd metsikus võitluses. Ma ei tahtnud
vaadata pornograafiat, sest ma teadsin, et see ei ole jumalakartlik
käitumine, aga see tundus olevat vägevam, kui mul oli jõudu vastu
seista.
1982. aastal, kahekümne kolme aastasena, abiellusin ma Lisaga.
Ma mõtlesin, et see himu taandub, sest olin nüüd abielus oma
unistuste tüdrukuga. Aga see ei teinud seda ja muutus tegelikult veel
hullemaks. Kui kusagil mu läheduses oli pornograafiat, siis tõmbas
mind selle poole – peaaegu nagu rauapuru tõmmataks magneti poole.
See mõjutas minu ja Lisa suhteid, nii voodis, kui ka teistes läheduse
valdkondades.
1983. aastal asusin ma teenistusse ja võitlesin endiselt pornoga.
Mu veendumus, et see on vale, kasvas tugevamaks. Minu ülesandeks
koguduses teenimisel oli hoolitseda meie pastori, ta perekonna ja
kõikide meie külalisjutlustajate eest. Meie kogudus oli üks Ameerika
tuntumaid ja me võõrustasime paljusid silmapaistvaid külalispastoreid
ja kõnelejaid. Üks neist oli tuntud oma vabastusteenistuse poolest. Ta
oli olnud hulk aastaid Aasias ja dokumenteeritud lood sellest, kuidas
inimesed said vabaks pahedest või deemonitest, olid harukordsed,
mõnikord isegi rabavad. Jumal kasutas teda väga võimsal viisil. Ta
nimi oli Lester Sumrall.
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1984. aasta sügisel tuli ta meie kogudusse neljapäevast seminari
pidama ja mina olin taas tema võõrustaja. Ma olin õppinud teda
varasematest külastustest võrdlemisi hästi tundma. Sel korral, kui ma
sõidutasin teda autoga ja me olime kahekesi, tundus, et on õige aeg
mul ennast avada ja rääkida talle oma võitlusest seksuaalse himuga.
Ma alandasin ennast ja olin äärmiselt aus, sest ma tahtsin saada
vabaks. Lester rääkis karmilt, nagu seda teeks iga tõeline usuisa. Ma
kuulasin hoolega iga sõna, seejärel palusin meeleheitlikult: „Palun
palveta mu vabaduse pärast.“
Ta palus väga tugeva palve, aga minu pettumuseks ei kogenud ma
järgnevatel nädalatel ja kuudel mitte mingit muutust. Ma võitlesin ka
pärast seda himuga edasi.
Umbes üheksa kuud hiljem pakuti mulle kasutamiseks korterit,
kuhu ma sain paastuma ja palvetama minna. Paastu neljandal päeval
– ma ei unusta kunagi seda kuupäeva, see oli 6. mail 1985 – sain
ma sügavas palves olles täielikult vabaks sellest himu vaimust. Püha
Vaim juhtis mind innukalt käskima himul oma elust lahkuda. Ma
tegin seda ja see meelevald, mis tuli minu üle, oli rohkem kui kõik
see, mida ma varem olin kogenud. Tänu Jumalale, ma olen täna
endiselt vaba.

Miks hiljem?
Olles elanud mõned aastad vabana, tõusis üks pidevalt näriv
küsimus, mille ma viisin palves Isanda ette: „Isa,“ palusin ma, „ma
ei saa aru. Ma alandasin ennast Lesteri, selle suure jumalamehe
ees. Kuna paljud on saanud tema teenistuse läbi vabaks, siis miks
ei saanud mina seda päeval, mil ta minu eest palvetas? Miks kulus
enne üheksa kuud, kui ma vabaks sain?“
Isand hakkas mulle näitama mu elu tol ajaperioodil. 1984. aasta
sügisel, kui Lester tuli kõnelema, palvetasin ma igal hommikul
vähemalt üheksakümmend minutit. Ma olin teinud seda mitu aastat.
Ma tõusin üles kell viis hommikul ja läksin kell pool kuus üksinda
välja ning palvetasin kella seitsmeni. Mu kõige kirglikumad palved
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olid tol ajal: „Jumal, kasuta mind paljude inimeste juhtimisel Jeesuse
juurde, kasuta mind haigete tervendamisel, kasuta mind inimeste
vabastamisel. Isa, kasuta mind rahvaste pööramisel Jeesuse poole.“
Ma palusin seda uuesti ja uuesti, päevast-päeva, paludes, et Jumal
läkitaks mu teenistusse ja avaks uksed, mida ükski ei saa sulgeda.
Ma palusin suure kirega.
Ühel sama sügise päeval olin ma oma tavalist hommikupalvet
tegemas ning hüüdsin Jumala poole, nagu ma palju kuid olin
teinud, isegi aastaid. Äkki kõnetas Püha Vaim mind keset kirglikku
palvehetke ning ütles: „Poeg, sa võid võita rahvahulki Jeesusele,
vabastada paljusid ning tervendada haigeid, aga ikka sattuda lõpuks
igaveseks põrgusse.“
Ma olin rabatud. „Kuidas saab see võimalik olla? Kas see on
tõesti Püha Vaim, kelle häält ma kuulen?“ Ma olin veidi umbusklik
selle suhtes, mida olin just kuulnud, kuni Ta katkestas taas vaikuse,
öeldes: „Poeg, Juudas jättis oma töö, et mind järgida, Juudas kuulutas
evangeeliumi, ta tervendas haigeid minu nimel, ta vabastas inimesi
minu nimel ja Juudas on põrgus.“
Ma olin üles kasvanud katoliiklasena ja olnud uuestisündinud
usklik ainult viis aastat, seepärast oli see, mida ma nüüd kirjeldan,
minu jaoks täiesti võõras. Ma värisesin, pigem vappusin sisemiselt,
kui ma kuulsin Ta sõnu. Ma vabisesin ja kartsin rääkida. Samas olin
ma ka täielikult hämmastunud, sest ma teadsin, et Jumal räägib. Ma
tundsin aukartust Ta ligiolu ees.
Lõpuks kogusin ma jõudu ja küsisin aupaklikult: „Mis on siis see
asi, mida ma peaksin kõige rohkem otsima? Mis on kõige tähtsam?“
Ma kuulsin vastust väga selgesti: „Tunda mind lähedaselt.“
Pärast seda kohtumist mõistsin ma Piiblit uurides, et see oli
Taaveti, Moosese, Pauluse ja kõigi teiste suurim soov, kes lõpetasid
elus hästi. Paulus ütleb:
Jah tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma Isanda Kristuse Jeesuse
ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle
ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust ... (Fi 3:8)
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Ta taotles Jeesuse lähedast tundmist ja sellest tundmisest lähtus
väeline teenistus. Mina olin taga ajanud teenistust, selle asemel et
tunda Jeesust lähedaselt. Sel päeval muutus kõik.
Nüüd kõlasid mu igahommikused keskendunud palved nii: „Isand,
ma tahan tunda Sind nii hästi, kui üldse inimene Sind tunda võib. Ma
tahan olla Sulle nii meelepärane, kui üldse inimene olla saab. Näita
mulle oma südant, ilmuta mulle, mis on Sulle tähtis ja näita mulle,
mis ei ole Sinu jaoks eriti tähtis. Õpeta mulle oma teid ja las mu elu
tuua rõõmu Sulle ...“
Ma läksin endiselt igal hommikul vara välja, aga mu kirglikud
palved olid nüüd sedalaadi. Ma ei teadnud, mis sünnib, kuid Jumal
näitas mulle hiljem seda.
Seega sai selgemaks vastus mu küsimusele: „Miks ei saanud ma
vabaks, kui Lester Sumrall minu eest palus?“ Seejärel rääkis Jumal
minuga ja ütles: „Kui sa avasid ennast sellele evangelistile, siis
kartsid sa, et himu patt hoiab sind eemal teenistusest, millesse sa
teadsid, et ma olen sind kutsunud. Sa kartsid, et see tunnistab su
kõlbmatuks. Sinu kurvastuse keskpunkt olid sa ise, see oli kurvastus
maailma meele järgi.“
Ta jätkas: „Üheksa kuud hiljem, kuna sa olid hüüdnud minu poole,
et tunda mind lähedaselt, murdus su süda, sest sa tegid oma patuga
minu südamele haiget. Sa teadsid, et ma olin surnud, et sind sellest
patust vabastada ja sa ei sallinud osalemist ükspuha milles, mis oli
seotud sellega, mis saatis mind ristile. Sinu kurvastuse keskpunkt oli
minul, see oli kurvastus Jumala meele järgi.“
Paulus ütleb Korintose kogudusele:
... siis olen nüüd rõõmus, mitte sellest, et kurvastusite, vaid et
kurvastusite meeleparanduseks; sest te kurvastusite Jumala meele
järgi, et teil ei oleks mingit kahju meilt. Sest kurvastus Jumala meele
järgi saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta;
aga maailma kurvastus toob surma. (2Kr 7:9–10)

Kreekakeelne sõna „pääste“ ei tähenda selles salmis ilmtingimata
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uuesti sündimist. See on sõna soteria, mida defineeritakse
kui „turvalisus, vabastus, ohust või hävingust pääsemine“.
Eraldame sellest definitsioonist sõna „vabastus“ ja sisestame selle
ülalpooltoodud kirjakohta: „Sest kurvastus Jumala meele järele
saavutab meeleparanduse, mis toob vabastuse.“ Ma sain vabaks ja
see oli kurvastus Jumala meele järgi, mis avas ukse, et ma võisin
selle endale kindlustada.

Kaks kurvastust
On olemas kahte laadi kurvastust – üks on Jumala meele järgi ja
teine on maailmalik. Kuidas need üksteisest erinevad? Kuningas Sauli
ja kuningas Taaveti kogemused näitavad nende erinevust. Nii nagu
eelmises peatükis rääkisime, ei kuuletu Saul Jumalale amalekkide
vahejuhtumis. Kui prohvet Saamuel kutsub ta välja, salgab ta, aga
Saamuel ei anna järele. Siis süüdistab Saul rahvast. Alles pärast
prohveti pealekäimist ütleb Saul viimaks: „Ma olen pattu teinud.“
Kui ta on tunnistanud, ütleb ta kiiresti Saamuelile: „Ma olen pattu
teinud! Aga osuta nüüd ometi mulle seda au mu rahva vanemate ja
Iisraeli ees ...“ (1Sm 15:30). Sauli kurvastus keskendub talle endale.
Saamuel oli häbistanud teda, astudes talle ta juhtkonna ja rahva ees
vastu. Ta tahab, et ta au taastataks.
Kuningas Taavet teiselt poolt teeb rasket pattu. Ta rikub abielu teise
mehe naisega ja korraldab ta abikaasa mõrva, et kinni mätsida oma
pattu. Prohvet Naatan astub talle ta juhtkonna ja rahva ees vastu. Sel
hetkel, mil patt paljastatakse, langeb Taavet maha ja ütleb: „Mina
olen pattu teinud Jehoova vastu!“ (2Sm 12:13).
Saul ütles: „Ma olen pattu teinud.“ Taavet ütles: „Ma olen pattu
teinud Jehoova vastu.“ Siin on vahe. Taaveti süda on murtud, sest
ta on teinud haiget selle südamele, keda ta armastab. Ta kurvastus
ei ole keskendatud talle endale, nii nagu Sauli puhul. Seda kinnitab
tõsiasi, et Taavet lebab Isanda ees terve öö ja paastub seitse päeva.
Tal on ääretult kahju selle üle, mis ta on teinud Jumala vastu. Ta teeb
selle täielikult selgeks, kui ta hüüab:
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Sinu vastu ükspäinis olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis
on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma
kohtumõistmises! (Ps 51:6)

Maailmalik kurvastus keskendub meile endile. Millised on
tagajärjed? Kas mu üle mõistetakse kohut? Kas mind tunnistatakse
kõlbmatuks? Kas ma pean oma patu pärast kannatama? Mida
inimesed minust mõtlevad? Ja nii edasi. Jumalik kurvastus keskendub
Jeesusele. Ma olen teinud haiget Tema südamele, keda ma armastan
ja otsustagu Tema, mida iganes – Ta kohtumõistmine on aus ja õige
ja ma langen maha Tema halastuse ette.

Vii see lõpule
Ma olin nüüd vaba, aga mu mõistus vajas endiselt uuendamist.
Selleks kulus kaks või kolm aastat. Enne 1985. aasta maid oli nii,
et kui minu läheduses leidus kusagil pornot, ei suutnud ma selle
tõmbele vastu panna. Nüüd suutsin ma vastu seista ja olin võimeline
sellest ära pöörduma. Aga kui mõni kena väljanägemisega naine
kõndis liibuvates riietes minust mööda, pidin ma pöörama silmad
teisele poole, et mitte anda oma mõtetele võimalust viltu minna.
See ei ole see täielik vabadus, mida Jeesus meile pakub. Vabastus ei
olnud veel täielik.
Vabastamisel ja vabaks tegemisel on vahe vahel. Mind vabastati 6.
mail, aga Jeesus ütleb: „... ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!“
(Jh 8:32). Eesmärgiks on olla vabaks tehtud ja selleks on vaja, et
tõde tungiks meie olemusse.
Kui aeg möödus, jäin ma endiselt Tema Sõnasse ja palvesse ja mu
mõistus hakkas nägema asju nii, nagu Tema neid naistega seoses
näeb. Esimene paradigmanihe leidis aset siis, kui mu südame ujutas
üle arusaam, et kõik naised on tütred. Ma tean, et see ei kõla eriti
sügavamõtteliselt, aga minu jaoks see oli seda. Püha Vaim näitas
mulle, et iga naine on mõne emme ja issi väike tüdruk. Nad ei ole
seksiobjektid, nagu mina neid enne vabakssaamist nägin.
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Mõni aeg hiljem tuli mu südamesse isegi veel suurem ilmutus.
Mulle sai selgeks, et kõik naised on loodud Jumala kuju järgi ja Ta
on krooninud neid au ja austusega (vt 1Ms 1:26–27 ja Psalm 8:6).
Taas ei pruugi see sügavamõttelisena kõlada, aga see oli elumuutev
ilmutus minu olemuse sisemuses.
Kui pornograafia nüüd mu silme eest mööda vilksatab, on see
vastumeelne. Jah, mis mind kunagi vaimustas, see on minu jaoks
nüüd eemaletõukav. Kui nüüd mõni veetlev naine minust mööda
kõnnib, ei pea ma pead ära pöörama, nagu ma tegin mõned aastad
pärast vabastamist. Ma võin talle nüüd silma vaadata ja öelda soojalt:
„Tere,“ omamata mingitki sobimatut iha tema järele.
Ma avastasin Jeesuse Kristuse armu väe. Ma mõistan, et enamik
kristlasi näeb armu kui päästet, pattude andestust ja teenimatut andi.
Aga sellega ka kõik enamiku jaoks piirdub. Ma sain aru, et Jumala
arm on kõik need hämmastavad asjad, aga see annab meile ka jõu
muutuda, teha seda, mida tõde kutsub meid tegema.
Kas on võimalik, et me usume – Jeesuse tasuta and vabastab meid
igavesest patu karistusest, aga ei ole piisavalt tugev, et vabastada
meid patu orjusest? Mind ei ole võimalik selles veenda.
Ma tean. Ma olen kogenud Ta elumuutvat armu ja olen nüüd vaba.
Ma olen nii tänulik, et Ta tegi seda mulle ja ma olen väga tänulik, et
Ta teeb sedasama ka sulle. See oli lahing, mitte jalutuskäik pargis.
See nõudis püsivust ja tulist palvet. Arvatavasti on see ka sinu puhul
nii. Hea uudis on see, et sa ei saa läbi kukkuda, sest Jumala arm
ja armastus ei saa läbi kukkuda. Nii et püsi selle juures ja lase end
vabaks teha.

ASU TEGEVUSSE
Jumal on su Päästja ja ühtegi teist ei ole. Mitte mingid
viiesammulised programmid, inimlikud pingutused ega reeglistikud
ei suuda sind vabastada patu orjusest. Aga see ei tähenda, et Jumal
vabastab meid meie patust nii, et meie ei pea midagi tegema. Jumal
vabastab sinu, aga Tema otsimine nõuab tegevust. Meie taevase Isa
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otsimine õigete motiividega – et Teda tunda, mitte, et Temalt midagi
saada – on see, mis viib su vabastamiseni.
Küsimus on see – kui tähtis on sinu jaoks vabaks saada? Kas sa
võtad aega, et otsida Jumalat? Kas sa oled valmis eralduma kusagile
üksikusse paika, kui seda on vaja? Kas sa hüüad Ta poole ega peatu
enne, kui oled leidnud Ta ligiolu ja saanud kätte Ta tõotused? Kas sa
lähened Talle, lastes Temal panna paika teie suhte päevakord? Kas sa
otsid vabanemist patust teie suhte pärast ja mitte lihtsalt selle pärast,
et see takistab elu, mida sa soovid? Kas sa alandad iseennast, lastes
kogenud jumalakartlikel juhtidel enda eest palvetada ja rääkida sulle
su elu kohta asju?
Arvuta kokku, mida see orjus sulle maksma läheb, aga arvuta
kokku ka see, mida maksab su vabadus. Ja otsi seejärel Jumalat kogu
oma südamest. Ta ootab, et tunda sind lähedaselt.

26
PATT, MIS EI OLE PATT

Kas sa kergitasid kulmu, kui lugesid selle peatüki pealkirja?
Ebajumalakummardamisel on veel üks aspekt, mida me ei
ole veel käsitlenud ja seda võib nimetada patuks, mis ei ole patt.
Lõpetamaks krüptoniidi kõrvaldamise protsessi, ei saa me seda
ingoreerida, sest seda võib olla kõige raskem tuvastada. Alustame
ühe tähendamissõnaga.
Ühel päeval lausus üks juuresolija Jeesusele, kui suurepärane
oleks osaleda Jumala riigi söömaajal. Jeesus kasutab ära ta märkuse,
illustreerimaks üht sügavamõttelist tõde. Ta ütleb: „Üks inimene tegi
suure õhtusöömaaja ja kutsus paljusid. Ja õhtusöömaaja tunnil ta
läkitas oma sulase kutsutuile ütlema: tulge, sest kõik on juba valmis!
Ja nad hakkasid endid kõik ühest suust vabandama.“ (Lk 14:16–18)
Selle tähendamissõna keskne sõna on „vabandama“.
Kas sa oled seda kunagi kogenud? Sa palud kelleltki midagi, on
see siis abi, kutse peole või õhtusöögile, mingi vajaliku ülesande
täitmine või mõne asja ajamine või mõni muu palve ja vastuseks on
hädine vabandus. Mida annavad vabandused edasi? Lihtsalt seda, et
see, mida nemad teha tahavad, on tähtsam kui sinu soov. Nad ütlevad
kokku võttes nii: „Minu eelistused on minu jaoks tähtsamad kui sinu
omad.“
Vastavalt Jeesuse sõnadele ei korraldanud see mees grillipidu,
pakkudes hamburgereid ja kuumi viinerisaiu koos kartulikrõpsudega.
See oli suur pidu, tähtis sündmus. Ta tegi seda selleks, et õnnistada
neid, keda ta kutsub. Kutsed olid trükitud, kinni pitseeritud ja saadetud
kõigile, keda ta soovis kutsuda, aga kõik vastasid vabandustega:

260

KRÜPTONIIDI TAPMINE

„Esimene ütles talle: ma olen ostnud põllu ja pean välja minema
seda vaatama; ma palun sind, vabanda mind!“ (Lk 14:18)
Ma esitan ühe tähtsa küsimuse – kas põllu ostmine on patt?
Loomulikult mitte. Kui see oleks, siis on mul häda käes, sest ma olen
oma elu jooksul ostnud maad. Ent kui maa ostmine on tähtsam kui
Isanda sõna, siis on see patt – „patt, mis ei ole patt“. Veel täpsemalt,
see on ebajumalakummardamine ehk krüptoniit.
Vaatame järgmist meest: „Ja teine ütles: ma olen ostnud viis paari
härgi ja lähen neid katsuma; ma palun sind, vabanda mind!“ (Lk 14:19)
Taas, kas härgade ostmine või kui olla ajakohasem, kas sisustuse
ostmine äri jaoks on patt? Loomulikult ei ole – ma olen oma elu
jooksul ostnud büroosisustust. Ent kui millegi ostmine on tähtsam
kui Isanda sõna, siis on see patt. Seega taas, see on patt, mis ei ole
patt või täpsemalt, see on ebajumalakummardamine ehk krüptoniit.
Vaatame seda, kes vastas kutsele viimasena:
Ja veel teine ütles: ma olen võtnud naise ega saa sellepärast tulla!
(Lk 14:20)

Lubage mul veel üks kord küsida – kas naisevõtt on patt? Kui
see on, siis paljud mehed, kaasa arvatud mina, oleme plindris. Aga
loomulikult ei ole see nii. Ent kui naine muutub tähtsamaks kui
Isanda sõna, siis on see patt. Taas, see on patt, mis ei ole patt või
täpsemalt, see on ebajumalakummardamine ehk krüptoniit.
Ma loodan, et see asi on selge – kui me paneme kellegi, millegi
või mingi tegevuse Isanda sõnast ettepoole, siis see, mis ei ole patt,
muutub patuks.

Minu krüptoniit paljastatud
Nagu ma varem olen maininud, ma armusin Jeesusesse Kristusesse,
kui ma olin teise kursuse üliõpilane Purdue ülikoolis. Ma võtsin Ta
vastu Isandaks oma üliõpilasühingu ruumes 1981. aastal. Ma olin
tuline kristlane.
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Mõned kuud hiljem algas Purdue’s jalgpallihooaeg. Ma olin nüüd
eelviimase kursuse õpilane ja mul olid hooajapiletid kõikidele meie
kodustele mängudele. Eelmise kahe aasta jooksul ei olnud ma ühtegi
neist vahele jätnud. Aga nüüd olin ma nii vaimustatud Jeesusest, et
kasutasin jalgpallimängude aega selleks, et õppida tundma Piiblit.
Üliõpilaste ühingu maja oli vaikne, sest kõik poisid olid mängu
vaatamas. See pakkus mulle võimaluse suurepärasteks palveaegadeks.
Ma nautisin aega Jumalaga rohkem kui jalgpallimänge.
Mitte keegi polnud mulle öelnud: „Sa ei peaks jalgpallimängudele
minema.“ Ma ei arvanud kunagi, et mängu vaatama minemine oleks
vale. Tegelikult käisin ma oma ülikooli viimasel aastal päris paljusid
vaatamas.
Pärast Purdue ülikooli lõpetamist kolisin ma Dallasesse Texase
osariigis ja võtsin mõned kuud hiljem vastu töökoha oma koguduses.
Teenistuse suuruse ja mõju tõttu oli meil üle neljasaja töötaja.
Tol ajal oli Dallas Cowboys üks parimaid meeskondi Rahvuslikus
Jalgpalliliigas. Ma ei olnud nende eriline poolehoidja, kuna olin
üles kasvanud Michiganis, aga kuulsin mehi, kes töötasid kirikus,
igal esmaspäeval kauboidest rääkimas. Nad arutasid kirglikult ja
üksikasjalikult eelmise päeva mängu – suurepäraseid momente
mängus ja loomulikult seda, milliseks kujuneb finaal.
Ma hakkasin uudishimust vaatama kauboisid televiisorist. Alguses
vaatasin ma mängust veerandi või kaks. Mulle meeldis vaadata
kauboisid, sest nad olid põnevad. Asjal oli veel üks eelis – see andis
mulle võimaluse arukalt mängudest vestelda koguduse kontoris
olevate meestega.
Aja jooksul muutus mu huvi kauboide vastu tugevamaks ja ma
hakkasin vaatama terveid mänge. Ma leidsin ennast suure kirega
rääkimas televiisoriga, hõisates ja mõnikord karjudes mängijate
peale. Lõpuks läks asi nii kaugele, et ma ei jätnud ühtegi mängu või
selle osa vahele. Isegi hooajavälisel ajal jätkasin ma kaastöölistega
vestlust mängijate valiku üle ja selle üle, kui vägevad on kauboid
järgmisel aastal. Ma olin nüüd täielik fänn!
Kui järgmine hooaeg kätte jõudis, olin ma põnevil. Ma tormasin
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igal pühapäeval pärast koosolekut koju ja lülitasin televiisori
sisse isegi enne kirikuriiete seljastvõtmist ja tol ajal me kandsime
ülikonda. Mõnikord ma lihtsalt istusin seal, nagu liimitud televiisori
külge, kuigi olin ebamugavates riietes ja mul oli vaja tualetti minna.
Ma ei tahtnud ilma jääda mitte ainsastki mängust.
Vaheajal läksin oma tuppa ja vahetasin riided. Kui Lisa vajas
milleski abi, siis unusta ära. „Kallis, kauboid mängivad,“ ütlesin
ma. Me sõime vaheajal või veel parem, pärast mängu – mitte kunagi
mängu ajal.
Nüüd ma teadsin kogu statistikat. Ma uurisin seda hoolega ja
mõtlesin pidevalt sellele, kuidas kauboid saaksid olla paremad.
Mina olin nüüd see, kes juhtis töö juures vestlusi. Mu koguduses oli
inimesi, kellel olid hooajapiletid ja ma haarasin kinni igast kutsest
minna mängule. Mitte kunagi ei leidunud põhjust, miks mitte minna.
Kerime kiiresti edasi järgmisesse hooaega. Veidi aega varem olin
ma palunud midagi, mis oli minu arvates üsna lihtne ja näiliselt
tähtsusetu. Ent ma ei mõistnud, et see muudab mu elu. Mu palve oli:
„Isand, ma palun, et Sa puhastaksid mu südame. Ma tahan olla püha,
eraldatud Sinule, nii et kui minu elus on midagi, mis Sulle ei meeldi
või on Sinust tähtsam, siis paljasta see ja aita mul see kõrvaldada.“
Jalgpallihooaeg oli lähenemas lõpule ja finaalturniiri mängud olid
kätte jõudmas. See oli otsustava mängu päev. Kauboid mängisid
Philadelphia Eagles’iga. Mängu võitja läks edasi finaali ja kaotaja
langes välja. Ma olin nagu liimitud televiisori külge, ei istunud
diivanil, vaid seisin püsti ekraani ees. See oli viimane veerand
ja mängida oli jäänud ainult kaheksa minutit. Kauboid kaotasid
nelja punktiga ja nende staarsöötja lasi meeskonnal liikuda mööda
mänguväljakut laiali. Ma kõndisin nüüd toas edasi-tagasi, karjudes
pettumusest viletsate soorituste üle või reageerides ülevoolava
rõõmuga suurepärasele mängule. Põnevus oli meeltülendav.
Äkitselt õhutas Jumala Vaim mind ilma ette hoiatamata palvetama.
Mind valdas äkiline sund: „Palveta, palveta, palveta!“ See oli
koorem, tugev ja raske tunne sügaval mu südames. Ma olin õppinud
ära tundma, et see õhutus toimub siis, kui Jumala Vaim soovib, et sa
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tõmbud eemale ja palvetad.
Ma ütlesin valjusti: „Isand, selles mängus on jäänud veel vaid
kaheksa minutit. Ma palvetan, kui see läbi saab.“
Sund palvetada ei andnud järele.
Möödusid mõned minutid. Otsides endiselt kergendust, hüüdsin
ma: „Isand, ma palvetan viis tundi, kui see mäng on läbi. Sellest on
alles jäänud vaid kuus minutit.“
Kauboid liigutasid palli mööda väljakut. Ma lihtsalt teadsin, et
nad võtavad ennast kokku ja võidavad selle tähtsa mängu. Ent sund
palvetada ei lahkunud minust endiselt. Tegelikult oli see tugevam.
Ma olin pettunud. Ma ei tahtnud mängu juurest ära minna. Ma
ütlesin valjult: „Isand, ma palvetan ülejäänud päeva – isegi terve öö,
kui see on Sinu soov.“
Ma vaatasin ära ülejäänud mängu. Kauboid võitsid. Kuna ma olin
andnud Jumalale lubaduse, panin ma kohe televiisori kinni. Ma
läksin otse trepist üles oma kabinetti, panin ukse kinni ja põlvitasin
vaibale, et palvetada. Aga õhutust palvetamiseks ei olnud enam.
Polnud enam mingit koormat. Ei olnud isegi kerget tunnet. Polnud
midagi.
Ma püüdsin seda üles õhutada. Ma püüdsin palvetada, aga mu
sõnad olid puised ja lamedad. Ei võtnud kaua aega, et mõista, mis
oli juhtunud. Ma olin valinud mängu Jumala soovi asemel. Mul oli
nõrk vabandus, mis oli minu jaoks tähtsam kui Tema soov.
Ma langesin näoli vaibale ja oigasin: „Jumal, kui keegi küsiks
minult: „Kes on sinu elus tähtsam, Jumal või Dallas Cowboys?“,
siis vastaksin ma kõhklemata: „Loomulikult Jumal!“ Aga ma just
näitasin, kes on rohkem tähtis. Sa vajasid mind, aga mina valisin
Sinu asemel jalgpallimängu. Palun anna mulle andeks!“
Ma kuulsin kohe oma südames: „Poeg, ma ei taha sinu viietunnise
palvetamise ohvrit. Ma soovin kuulekust.“

Igal elualal
Sedalaadi ebajumalakummardamist võib esineda igal elualal. Ma
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mäletan umbes samal ajaperioodil üht hommikut, mil ma olin valmis
valama hommikusöögihelbeid kaussi. Mulle meeldivad hommikuti
helbed. Aga sel hommikul kuulsin ma Jumalat sosistamas: „Ma
tahan, et sa paastuksid hommikusöögi asemel.“
Ma mäletan, kuidas ma vaatasin helvestele ja tundsin, kui väga
ma neid tahaksin. Ma ütlesin: „Isand, ma võtan järgmisel nädalal
ette kolmepäevase paastu“ – järjekordne vilets vabandus mitte teha
seda, mis Ta minult oli palunud. Ta näitas mulle sellega, et toit oli
mu elus ebajumalaks. Ma jäin ilma hinnalisest võimalusest olla koos
Temaga, kuna mu himu toidu järele kaalus üles mu soovi kogeda Ta
ligiolu ja Sõna.
Samamoodi, kui hiljem mu armastus golfi vastu läks liiale, õhutas
Püha Vaim mind ühel päeval, et ma annaksin terve oma keppide
komplekti ühele teisele pastorile (golf ei olnud selle pastori elus
probleemiks).
Kui ma polnud poolteist aastat mänginud, pani Isand ühele
professionaalsele golfimängijale südamele, et ta annaks mulle
tuhandete dollarite väärtuses oma golfivarustust. Ma olin hämmingus.
Seejärel ütles mulle mõned kuud hiljem üks pastor, et Jumal on
pannud talle südamele anda mulle keppide komplekt. Selles punktis
olin ma täielikus segaduses. Kui ma hiljem üksi olin, küsisin ma
Isandalt: „Mida ma selle golfivarustusega teen?“
„Mine mängi golfi,“ kuulsin ma oma südames.
„Aga poolteist aastat tagasi lasid Sa mul selle mänguga lõpparve
teha ja kõik oma kepid ära anda.“
Ma kuulsin Jumala ütlevat: „Golf ei ole su elus enam valel kohal.
Nüüd on see sulle puhkuseks ja rõõmuks.“
Sellest ajast peale olen ma seda mänginud ja Jumal on kasutanud
seda mängu imelisel viisil, toomaks puhkust ja värskendust.
See on avanud mulle ka võimaluse, kuidas tuua kadunud inimesi
päästmisele, kuidas olla ühenduses oma poegadega, teiste koguduse
juhtidega ja teenistuse partneritega. Tegelikult on annetatud
Messenger Internationalile misjonitöö jaoks üle viie miljoni dollari
ja seda golfimängu läbi sõprade ja partneritega meie Messenger Cupi
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nimelise golfiturniiri kaudu. Kui ma oleksin teinud golfiga lõpparve
kogu oma eluks, siis ei oleks seda sündinud. Golf ei olnud enam
krüptoniit.
Need olid patu valdkonnad, mis ei ole patt. Me võime seda teha
äriga, teenistusega, spordiga, suhetega, meeldivate asjadega, isegi
oluliste asjadega elus. See nimekiri on sama lõputu, kui on asju,
tegevusi, suhteid ja positsioone.
Jumal tahab, et me naudiksime seda elu. Ma leidsin tegelikult
Pauluselt ühe hämmastava mõtte sellel teemal:
Jumal, kes rikkalikult ja lakkamata varustab meid kõigega [meie]
naudinguks (1Tm 6:17, AMPC).

Ta tahab, et me kogeksime kõiki neid imelisi õnnistusi, mis Ta
meile on andnud. Ta tahab, et me naudiksime elu. Ta palub ainult, et
võiks olla meie eelistuste nimekirjas esimesel kohal, mis tähendab,
et Tema ja Ta soovid on igal ajal, igas paigas ja iga tegevuse käigus
kõige tähtsamad.
Ei mingeid viletsaid ega isegi häid vabandusi!

Ära jää õhtusöömaajast ilma
Pöördume nüüd Jeesuse tähendamissõna lõpuosa juurde. Me
lugesime kolmest, kes kutsuti peole, aga vabandasid ennast välja.
Nüüd me loeme:
Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis vihastus
kojaisand ja ütles oma sulasele: mine kohe välja linna laiadele
tänavatele ja kurudesse ja too siia sisse vaesed ja vigased ja jalutud
ja pimedad! Ja sulane ütles: isand, see on tehtud, nõnda nagu sa
käskisid; aga veel on ruumi! Ja isand ütles sulasele: mine välja teede
peale ja aedade äärde ja sunni sisse tulema, et minu koda täis saaks!
Sest ma ütlen teile, et ükski neist kutsutud meestest ei saa maitsta
mu õhtusöömaaega! (Lk 14:21–24)
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See viitab kindlasti Talle pulma õhtusöömaajale, peole, mille Jumal
Isa korraldab lõpus oma Pojale. Me oleme kõik kutsutud. Ent siin
on põhimõte, mis kehtib ka praegusel ajal. Kui Jumal kutsub meid
millelegi, mis segab meie igapäevast rutiini või asju, mis meile väga
meeldivad, siis tähendab see seda, et Tal on meie jaoks midagi palju
suuremat varuks. Seda nimetatakse jumalikuks kokkusaamiseks,
millest lõpuks saab Ta Sõna, tarkuse, ligiolu, varustuse, nõu, väe ja
paljude teiste imeliste õnnistuste pidu, mida üksnes Tema saab anda.
Tal oli minu jaoks midagi varuks ka selle Dallase kauboide mängu
ajal. Ühel päeval saan ma teada, mis see oli. Ma olen kindel, et
Ta leidis kellegi „teede pealt või aedade äärest“, kes sai just selle
õnnistuse osaliseks, mis algselt oli mõeldud minule. Mina jäin sellest
ilma.
Ma ei tunne end sellepärast süüdimõistetuna, sest ma olen palunud
andeks ja Ta halastus on väga suur, aga ma kindlasti õppisin sellest ja
teistest vigadest, mis ma olen teinud. Ma ei taha enam kunagi jääda
ilma ühestki üllatusest, mis Tal minu jaoks on, rippudes krüptoniidi
küljes.
Kui tulevad need ootamatud kutsed võtta vastu Ta sõna või tarkust
ja me jätame kõik vabandused, et osavõtust loobuda, siis tehakse
meid tugevaks. Pea meeles, et krüptoniit ainult nõrgestab meid.
Kahjuks leiavad mõned ikka ja jälle ettekäändeid. Nad ei pea Teda
kunagi esmatähtsaks ja võivad suurest peost ilma jääda. Ma loodan,
et seda ei juhtu, sest Ta kojas on ruumi ja me oleme kõik kutsutud.
Palun palveta seda lihtsat palvet, mida mina palju aastaid tagasi
tegin: „Isa, ma palun Jeesuse Kristuse, minu Isanda nimel, et Sa
puhastaksid mu südame. Ma tahan olla püha, eraldatud Sinule,
nii et kui mu elus on midagi, mis Sulle ei meeldi või mis on Sinust
tähtsam, paljasta see ja aita mul see kõrvaldada. Ma ei taha jääda
ilma ühestki Sinu peost.“

ASU TEGEVUSSE
Loodetavasti sa juba palvetasid selle peatüki lõpus oleva palve.
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Kui sa seda tegid, hakkab Jumal sinu elus tegutsema eelseisvate
päevade, nädalate ja kuude jooksul, et tõmmata sind endale lähemale
ja selle käigus paljastada need asjad, mis hoiavad sind Temast eemal.
Hakka sellega juba praegu tegelema, ennetades sündmusi ja paludes,
et Jumal räägiks sulle kõikide asjade kohta su elus, millest on saanud
vabandus, mis ei lase sul Ta sõnadele reageerida. Pane kirja, mis
Ta sulle ilmutab ja võta mõni minut aega, et nende asjade pärast
palvetada. Palu Jumalalt Tema seisukohta nende asjade suhtes ja
kirjuta üles, mis Ta sulle ütleb.
Kui sa ei palunud palvet peatüki lõpus, siis võta nüüd aega, et
paluda teistsugust palvet. Palu, et Jumal annaks sulle südame, mis
oleks julge ja valmis palvetama seda palvet. Pane kirja kõik, mida
Jumal su südamele paneb, kui sa palvetad.
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Jeesus ütleb Ilmutusraamatus ühele teisele kogudusele midagi
äärmiselt tähelepanuväärset. Ta sõnad meenutavad üsna palju seda,
mida me just eelmises peatükis arutasime:
Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan: kui keegi mu häält kuuleb ja
ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja
tema minuga! (Ilm 3:20)

Pidusöök Jeesusega! See on osadussöömaaeg – sõbrustamine
Õpetajaga. Seal me saame osa Ta Sõnast, tarkusest, nõust, väest või
ükspuha millisest teisest imelisest õnnistusest, mis tuleb Ta ligiolust.
Loodetavasti tekitab selline söömaaeg nälga, ootust ja põnevust, et
võtta Tema käest neid asju vastu. See teeb meid tugevaks – Jeesuse
pakutav söök on täielik krüptoniidi vastand. Seda võib võrrelda
Supermaniga, kes saab päikeselt uut jõudu. Jeesus on elav Sõna,
tõeline leib taevast ja Tema ligiolu annab meile jõu seista vastu
igatlaadi krüptoniidile.
Küsimus on see: „Millisele uksele Ta koputab?“ Paljud jutlustajad
on kasutanud seda kirjakohta, et kutsuda inimesi päästmisele ja see
on hea. Aga me peame meeles pidama, et Ta räägib kogudusega,
oma järgijatega, mitte nendega, kes pole Teda kunagi tundnud. Ent
Jeesuse sõnade otsustav aspekt ei keskendu uksele. Pigem on need
Tema sõnad: „Kui te kuulete.“
Kui ma olen oma kodus ja muusika mängib valjult kuulajat
ümbritseva heliga kõlaritest ning uksele koputab tähtis külaline ja
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hüüab mu nime, siis ei kuule ma. Mu külaline lahkub lõpuks.
Seega saab kõige tähtsamaks küsimuseks: „Mis takistab meid
kuulmast?“ Kui me ei kuule, siis me jääme söömaajast ilma, seepärast
vaatame seda teemat ja vastame sellele olulisele küsimusele.

Pühadus
Kui sa nimetad kaasaegses koguduses sõna „pühadus“, siis inimesed
sageli kohkuvad ja muudavad kiiresti teemat. See ei ole neile, kes
on „progressiivsed“, lahe ja väidetavalt võtab elult rõõmu. Väga
sageli peetakse pühadust samatähenduslikuks pääste ärateenimisega
tegude läbi või suhtutakse sellesse kui käsumeelsusesse.
Ent see on ainus kirjeldus koguduse kohta, kellele Jeesus tuleb
järele, mis leidub Uues Testamendis. Meile ei ole öeldud, et Ta tuleb
järele „juhtkonnast juhitud“ kogudusele, „asjakohasele“ kogudusele,
„kokkukuuluvale“ kogudusele või sellele, kus on tugev „kogukond“.
Kõik need jooned on äärmiselt olulised koguduse kasvuks ja eduks,
aga ükski neist ei ole Kristuse pruuti iseloomustav tunnus.
Kahjuks väldivad paljud pühadusest rääkimist möödanikus toimunud
käsumeelse jutlustamise tõttu. Tundub, et sellest teemast tuleks üldse
hoiduda, kui tahta tänapäeval kogudust suureks kasvatada. Samal
ajal teavad tähelepanelikud juhid, et pühadusest räägitakse Uues
Testamendis kõikjal, seetõttu tuleks seda teemat käsitleda. Seepärast
on need eestkõnelejad teinud pühaduse vastuvõetavamaks õpetusega,
mis ütleb umbes nii: „Mis puutub pühadusse, siis ei pea me olema
mures isikliku vastutuse pärast, sest Jeesus on meie pühadus – see
on kindlustatud Kristuses.“ See õpetus on õige, aga mitte täielikult,
sest Uus Testament räägib pühaduse kahest aspektist. Väga palju
kaasaegsest õpetusest ja jutlustamisest paneb need ühte patta.
Pühaduse esimese aspekti kohta on meile öeldud:
Jumal armastas meid ja valis meid Kristuses olema püha ja veatu
Tema silmis. (Ef 1:4, NLT)
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Enne, kui me tegime midagi, millel oleks igavikulist väärtust,
langetas Jumal otsuse. Ta valis meid ja seda tehes kuulutas Ta meid
pühadeks. Me oleme Tema silmis veatud. See on „positsiooniline
pühadus“. Sel päeval, mil me võtsime vastu Jeesuse, muutusime
Jumala silmis pühadeks ja me ei saa mitte kunagi pühamaks.
Kakskümmend viis miljonit aastat praegusest hetkest edasi oled sa
täpselt sama püha kui päeval, mil sa võtsid Jeesuse vastu.
Las ma illustreerin. Ma kohtusin Lisa Toscanoga 1981. aasta juunis.
Ma armusin varsti pärast seda temasse ja otsustasin temaga abielluda.
2. oktoobril 1982 sai temast mu naine. Ta ei ole täna, kolmkümmend
viis aastat hiljem rohkem mu naine kui sel päeval, mil ma temaga
abiellusin. Ta ei ole ka rohkem mu naine siis, kui me tähistame
seitsmekümnendat pulma-aastapäeva. Tal on see positsioon – John
Bevere’i naine. Ta ei pidanud seda ära teenima, töötama selle heaks
või ostma seda. Ta on mu naine, kuna ma valisin ta.
See on pühadus, mida mõned juhid õpetavad ja see on tõsi, aga
see ei ole kõik. Las ma kasutan taas oma abielu stsenaariumit, et
illustreerida pühaduse teist aspekti.
Enne, kui Lisa minuga kohtus, flirtis ta poistega, keda ta leidis
huvitavad olevat, andis neile oma telefoninumbri ja käis nendega
kohtamas. Pärast seda, kui me abiellusime, lõpetas ta teiste meestega
flirtimise ja nende tagaajamise. Nüüd näitab ta selgelt üles käitumist,
mis vastab ta positsioonile minu naisena.
Vaata apostel Peetruse sõnu:
Seega te peate elama kui Jumala sõnakuulelikud lapsed. Ärge
libisege tagasi oma vanade eluviiside juurde, et rahuldada omaenda
himusid. Tollal ei tundnud te midagi paremat. Aga nüüd te peate
olema pühad kõiges, mis te teete, nii nagu Jumal, kes teid valis, on
püha. (1Pt 1:14–15, NLT)

Ma olen rõhutanud mõningaid sõnu. Kõigepealt pange tähele sõna
peate. See, mida Peetrus käitumise kohta nõuab, ei ole valikuline.
Teiseks ei räägi Peetrus meie positsioonist Kristuses, vaid pigem
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sellest, mida me teeme. Laiendatud tõlge toob selle kenasti välja:
„Ka teie ise olge pühad kõiges oma käitumises ja eluviisis.“ See
on käitumuslik pühadus, mitte positsiooniline. See sarnaneb
muudatusega käitumises, mis toimus pärast meie abiellumist Lisa
elus. Meie käitumine peab peegeldama meie positsiooni.
Siit saab alguse konflikt. Oma varasemas elus kristlasena püüdsin
ma korduvalt elada pühalt ja kukkusin korduvalt läbi. Ma olin
tagasihoidlikult öeldes nördinud. Seejärel avastasin ma Jumala armu.
Ma leidsin, et arm on Jumala teenimatu jõustamine, mis annab meile
võime teha seda, mida me oma jõust ei suutnud teha. Ma ei suutnud
vabaneda pornograafiast ja teistest patustest harjumustest, aga kui
ma avastasin armu, olin ma võimeline käima vabaduses, uskudes ja
armuga koostööd tehes.
Siin on üks kurb fakt. Meie teenistus viis mõned aastad tagasi läbi
küsitluse. Me külastasime mitmesuguseid kogudusi, mis esindasid
tervet rida õpetuslikke voole ja uskkondi. Me küsitlesime rohkem
kui viit tuhandet uuestisündinud kristlast üle terve maa. Me palusime
osalejatel anda kolm või rohkem definitsiooni Jumala armu kohta.
Küsitlustulemused näitasid, et peaaegu kõik seostasid Jumala armu
päästmisega, pattude andestusega, tasuta teenimatu anniga ja Jumala
armastusega. See oli hea uudis. Kurb tagajärg oli see, et vähem
kui kaks protsenti neist usklikest teadis, et Jumala arm on väega
varustamine. Ometi ütleb Jumal ise: „Sulle saab küllalt minu armust;
sest vägi saab nõtruses täie võimuse!“ (2Kr 12:9) Jumal viitab oma
armule kui oma väele.
Peetrus kirjutab: „Andku Jumal teile rohkem ja rohkem armu. ...
Oma jumaliku väe läbi on Jumal andnud meile kõike, mis me vajame
jumalakartliku elu elamiseks“ (2Pt 1:2–3, NLT) Peetrus viitab
Jumala armule kui Ta jumalikule väele, mis annab meile võime elada
jumalakartlikult – pühalt.
Reaalsus on see, et me ei või Jumala käest saada midagi, kui
me ei usu. Ja me ei saa uskuda seda, mida me ei tea. Kui umbes
kaks protsenti Ameerika kristlastest teab, et arm annab meile väge,
siis ligi üheksakümmend kaheksa protsenti Ameerika kristlastest
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püüavad elada pühalt omaenda võimekusest, mis on võimatu.
Sellele stsenaariumile järgnevad kindlasti pettumus, lüüasaamine,
masendus, hukkamõist ja süütunne.
Siit saab selgeks põhjus, miks kristlikud eestkõnelejad panevad kõik
pühaduse aspektid kokku pühaduse positsioonilisse kategooriasse.
Väga paljud kristlased on heitunud võimekuse puudusest elada
jumalakartlikult jõust, millele ei tule mingit välist abi. Arm ei ole
Jumala vastus mitte ainult päästmisele ja andeksandmisele, vaid on
ka Ta väeline varustus, elamaks püha elu. Heebrea kirja autor ütleb:
Nõudke ... pühitsust; ilma selleta ei saa ükski Isandat näha. Ja pange
tähele, et keegi ei jääks ilma Jumala armust ... (Hb 12:14–15).

Nendes kahes salmis leidub nii palju. Kõigepealt, sõna „nõudke“
on kreekakeelne sõna dioko. Seda defineeritakse kui „taotlema või
tugevasti pressima, tõsimeelselt ja hoolega püüdlema, selleks et
saada“. Üks teine sõnaraamat ütleb: „Teha midagi intensiivselt jõudu
pingutades ja kindla sihi või eesmärgiga.“
Olles lugenud neid kaht definitsiooni, peaksime kõigepealt küsima
– kas tegemist on positsioonilise või käitumusliku pühadusega?
Vastus on lihtne – see peab olema käitumuslik. Vaata sellele nii.
Kas sa kujutaksid ette, et ütled mu naisele: „Lisa Bevere, sa pead
intensiivselt jõudu pingutama, et saavutada John Bevere’i naise
positsiooni.“
Ta naeraks ja ütleks: „Ma olen juba ta naine.“
Mis puudutab positsiooni, siis me oleme juba pühad – me ei pea
intensiivselt jõudu pingutama, et seda kätte saada. Seepärast peab
Heebrea kirja autor rääkima käitumisest.
Me peame hoolega taotlema käitumuslikku pühadust. Kui me seda
ei tee, siis me „jääme ilma Jumala armust“. Kuidas me saame jääda
ilma sellest kinnikatvast armust, mida meie ajal on jutlustatud? See
oleks võimatu. Ent kui me mõistame, et arm on jumalik jõustamine,
taotlemaks käitumuslikku pühadust, siis me võime aru saada, kuidas
me saame sellest ilma jääda.
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Heebrea kirja autor lõpetab selle peatüki nii: „Olgu meil armu,
mille abil me võime teenida Jumalat Talle meelepäraselt“ (Hb 12:28,
NKJV). Arm annab meile väge teenida Jumalat Talle vastuvõetaval
viisil ja elada püha elu.
Nüüd tuleb tähtis osa. Me loeme: „Nõudke ... pühitsust, ilma selleta
ei saa ükski Isandat näha“ (Hb 12:14). Millest see autor räägib? Kas
siis kõik ei näegi Jeesust? Meile on selgesti öeldud: „Vaata, tema
tuleb pilvedega ja kõik silmad saavad teda näha, ja need, kes tema
läbi pistsid ...“ (Ilm 1:7). Kuidas saab siis see kirjakoht öelda, et ilma
pühaduseta ei näe me Isandat? Mida see tähendab?

Jeesuse nägemine
Lubage mul illustreerida, mida „Isanda nägemine“ tähendab, nii
nagu seda on tõotatud pühaduse taotlemise juures. Mu viiekümne
kaheksa Ameerika kodanik olemise aasta jooksul on olnud võimul
kaksteist Ühendriikide presidenti. Ma olen olnud nende kõigi
jurisdiktsiooni ja juhtimise all ja nende otsused on mõjutanud mu
elu. Ma olen sageli viidanud neile kõigile kui „minu presidendile“.
Aga ma ei ole neist ühtegi isiklikult näinud. On teisi USA kodanikke,
kes näevad presidenti pidevalt, kuna nad on ta sõbrad või töötavad
koos temaga. Need priviligeeritud inimesed näevad teda regulaarselt
ja on sageli ta ligiolus.
Samamoodi olen ma läbi aastate teadnud palju fakte meie
presidentide kohta – mille eest nad seisavad, otsused, mida nad
teevad, nende isiklik ajalugu ja seesugune informatsioon, mis
on avalikkusele teatavaks tehtud. Aga mul on puudunud isikliku
läbikäimise kogemus nende juhtidega. Seetõttu ei tunne ma nende
elu intiimseid külgi – asju, mis ei ole laiale publikule teatavaks
tehtud. Ja ma pole kohe kindlasti kunagi jõudnud ligilähedalegi
sellele rõõmule, et olla mõnega neist isiklik sõber.
Samamoodi on kristlasi, kes on Jeesuse jurisdiktsiooni all. Kuna
Tema on nende juht, mõjutavad Tema otsused nende elu ja nad
kutsuvad Teda Isandaks, aga nad ei näe Teda ega ole Tema ligiolus.
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Sa võid seda küsitavaks pidada, aga luba ma lasen Jeesusel see tõde
paika panna:
Isik, kellel on minu käsusõnad ja kes peab neid, on see, kes mind
[tegelikult] armastab ja kes mind [tegelikult] armastab, seda armastab
mu Isa ja [ka] mina armastan teda ja näitan (ilmutan, avaldan) ennast
talle. [Ma lasen tal ennast selgelt näha ja teen ennast talle reaalseks.]
(Jh 14:21, AMPC)

Vaata Ta sõnu: „... lasen tal ennast selgelt näha.“ Jeesuse käskude
omamine ja pidamine tähendab käitumusliku pühaduse taotlemist.
Need, kes seda teevad, näevad Isandat. Ta ilmutab ennast neile.
Ta avab neile sissepääsu oma manifesteerunud ligiolusse. Suhtest,
mis tähendas lihtsalt Tema valitsuse all olemist, saab sõprus meie
Kuningaga. Ta ütleb taas:
Teie olete mu sõbrad, kui te ikka teete neid asju, mida ma teil teha
käsin. (Jh 15:14, AMPC)

Pane palun tähele sõna „kui“ Tema väites. Me laulame laule,
kirjutame raamatuid ja õpetame sõnumeid Jeesusest kui meie
sõbrast. Aga sõna „kui“ tähendab, et Tema sõprus on tingimuslik.
Sõprus Jeesusega rajaneb meie ehtsal pühadusel ja need, kes teevad
sellest prioriteedi, tõusevad sulase staatusest sõbra staatusesse.
Jeesus ütleb meestele, kes jäid Talle lojaalseteks: „Ma ei ütle teid
enam orjad olevat“ (Jh 15:15). Tõsiasi, et Ta ütleb „enam“ tähendab,
et mingil ajal peeti neid sulasteks, mitte sõpradeks.
Tegelikult ei ole Jumala sulase positsioon halb ja see on kindlasti
palju parem, kui üldse mitte Temaga suhte omamine. Ent sulane ei
tea, miks ta peab midagi tegema, aga sõber sageli teab seda.
Sa võid vastu vaielda: „Aga me oleme kõik Jumala pojad ja tütred.“
Jah, aga me peame meeles pidama tõde, mida Paulus jagab: „Niikaua
kui pärija on alaealine, ei ole mingit vahet orja ja tema vahel“ (Gl
4:1). Kreekakeelne sõna „ori“ on täpselt seesama kreekakeelne
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sõna, mida Jeesus kasutas ülaltoodud salmis [eestikeelses tõlkes on
kasutatud sõna „ori“, ingliskeelses „sulane“]. Nii kaua kui poeg või
tütar on laps, ei tea ta tavaliselt seda, miks Jumal teeb neid asju, mida
Ta teeb.
See on imeline sündmus nii vanemale kui ka lapsele, kui pojast
või tütrest saab sõber. Seesama on tõsi Jumala perekonna puhul.
Meie suhete dünaamikas toimub muutus, kui meie Isa annab meile
ligipääsu üha rohkematele saladustele. Aga ka meis on toimunud
muutus. Me elame nüüd kirglikumalt, et Talle mitte pettumust
valmistada, rääkimata sellest, et Talle lihtsalt sõnakuulmatu olla. Me
püüame endiselt kuuletuda ja nii jääb see alatiseks, aga see ei ole
enam meie südant ajendav jõud. Talle pettumuse mitte valmistamine
aga on seda.

Uks
Pühadus ei ole seetõttu eesmärk omaette, nagu käsumeelsed seda
kujutavad. See on sissepääsutee tõelise läheduse juurde Jeesusega.
Nüüd me avastame selle „ukse“ tähtsuse, millele Jeesus viitab – see
on uskliku süda. Pühaduse taotlemisest loobumine kõrvaldab meie
võime kuulda ja vastata. Selle tagajärjel me kaotame eesõiguse
söömaajale Temaga. Seda võib võrrelda majaga, mis on nii kärarikas,
et me ei kuule, kui keegi väga tähtis isik koputab välisuksele. Olles
korduvalt koputanud ja isegi hüüdnud meie nime, lahkub oodatud
külaline lõpuks.
Hoidudes õpetamast pühadusest me oleme blokeerinud selle tee,
mis viib läheduse juurde meie Kuningaga, mis on see, mida iga
tõeline usklik soovib rohkem kui midagi muud. Meie strateegia
õpetada katvast armust, mis jätab välja vägeandva armu, on
põhimõtteliselt sulgenud ukse ja riivi ette lükanud. Me oleme
armu madalalt hinnanud, sest see nii katab kui ka annab väge. Ent
vägeandev aspekt on oluline, seadmaks meid positsioonile, kus me
võime nautida osadust Õpetajaga.
Meil Lisaga on abielutunnistus Indiana osariigist, seega me
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oleme seaduslikus abielus. Kas sa suudad ette kujutada järgmist
stsenaariumi – ma vehin meie abielulepinguga tema näo ees ja
hüüan: „Kallis, me oleme abielus, me oleme seaduslikult üksteisega
seotud, aga ma olen suhetes teiste naistega.“ Ma võin olla Lisaga
teoreetiliselt abielus, aga on kindel, et ta ei jaga minuga enam oma
kõige sisemaid soove ja saladusi. Tegelikult lakkab lähedus olemast.
Me ei ole enam sõbrad, sest ma olen selle eesõiguse kaotanud. Kas
selline kooselu on suurepärane? Kas me sellepärast abiellusimegi?
Kui ma püsin sellel kursil, kaotan ma lõpuks oma abielu alatiseks.
Kas me oleme õhutanud sarnast käitumist sellega, mis me
koguduses õpetame? Kas me hoiame üleval mõningaid kirjakohti,
mis isoleerituna teistest Uue Testamendi osadest tunduvad näitavat,
et kõik on hästi – hoolimata sellest, kuidas me käitume? Kas me
võime nüüd hüpata maailmaga voodisse, samal ajal endiselt
kuulutades Jeesusele: „Me oleme lugenud patuse palvet, me oleme
armust päästetud ja kuulume Sulle“? Kas me tõesti usume, et Ta
laseb meid oma südame intiimsete osade juurde?
Motivatsiooniks mulle Lisaga abielu mitte rikkuda on see, et ma ei
taha kunagi kaotada nende eriliste, intiimsete hetkede ime, kui meie
pead on meie padjal ja me vaatame üksteisele otsa ning tema sosistab
mulle midagi, mida ta kunagi kellelegi teisele ei ütleks. Ma ei taha
kaotada sellisest suhtlusest tulevat rõõmu selle tähelepanuväärse
naisega, kes on mu abikaasa.
Jeesusega on sama lugu. Põhjus, miks ma ei riku abielu Tema
vastu, on see, et ma ei taha kaotada meie lähedust ja kõrvale heita
meie sõprust. Ei ole midagi suuremat, ei ükski seisus, ükski rikkus,
ükski nauding, ükski tegevus, populaarsus, positsioon või patt –
mitte midagi, mis oleks parem lähedusest Jeesusega.
Ma ei oska ette kujutada elu ilma Ta tõotuseta: „Ma räägin sulle
tähelepanuväärseid saladusi, mida sa ei tea“ (Jr 33:3, NLT). Või
aulise reaalsuseta, et Ta „ilmutab sügavaid ja salajasi asju“ (Tn 2:22,
NKJV). Või ma ei suuda ette kujutada elu ilma Jeesuse pakkumiseta:
„Ei räägi enam ... piltlikus keeles, vaid ütlen teile otse“ (Jh 16:25,
NKJV). Ja muidugi tõotuseta, et Ta Vaim näitab meile tulevasi asju
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(vt Jh 16:13).
Pühadus ei ole negatiivne, vastupidi, see on üks kõige
positiivsemaid tõdesid Uues Testamendis. Kui me mõistame tõeliselt
selle potentsiaali, siis me hüüame seda katustelt.

ASU TEGEVUSSE
Pühadus ei ole halb sõna, see on leppesõna. See on viis, mis
võimaldab sul avada oma südame ukse Jeesuse häälele. Ilma
pühaduseta sa isegi ei kuule, kui Ta sinuga räägib. See pühadus ei
ole lihtsalt midagi, mille Jumal annab sulle Jeesuse ohvri tõttu, see
on midagi, mida sa pead – pead – välja elama mõttes, sõnas ja teos.
Aga see ei ole midagi sellist, millega Jumal jätab sind üksinda
võitlema. See on põhjus, miks Jumal annab meile armu. Ta arm
teeb palju rohkem kui ainult meie päästmine, kuigi ka juba see on
hämmastav. Jumala arm annab meile väe elada püha elu seestpoolt
väljapoole, olles täiesti meelepärane Jumalale.
Otsi Jumalat just praegu. Ära oota kauem, vaid võta see hetk, et
hüüda Jumala poole Tema armu pärast. Nimeta oma elu valdkond,
kus sa kõige rohkem vajad Ta armu ja palu, et Jumal täidaks su
armuga, võitmaks kõike, mis takistab sind kuulmast Tema häält.
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TÕUSE

Miks on superkangelaste filmid alati kõige populaarsemad? Mõtle
selle peale – see Hollywoodi toodang meelitab vaatama rohkem
kinoskäijaid kui sõjafilmid, vesternid, spioonipõnevikud või isegi
armastuslood. Ja see ei ole mitte ainult meeste asi, sest ma kohtan
pidevalt naisi, kes tunnistavad, et neile meeldivad need menukid.
Miks on see nii? Me teame, et oleme loodud millegi enama jaoks
ja meie superkangelased kujutavad meie väljaütlemata sisemisi
igatsusi.
Mõtle Supermani peale. Kui kangastub võimatu, ähvardab tohutu
oht ja kõik näib lootusetu, lipsab Clark Kent kohe Daily Planeti
toimetusest välja, siseneb telefoniputkasse ja mõne hetke pärast
sööstab appi. Meile meeldib tunda seda reibast tunnet, kui ta võidab
vaenlasi, kes tundusid peatamatud. Me oleme vaimustatud, kui
ülekohtule pannakse piir, ohvrid vabastatakse ja ühiskond pöördub
taas normaalse elu juurde tagasi.
See kõik on seotud sellega – me naudime seda, et meie
superkangelased võidutsevad kurja üle, sest see rahuldab meie
sisemist igatsust. Me teame, et Jumal lõi algusest peale inimesed
„Jumala sarnaseks, kes peegeldavad Jumala loomust“ (1Ms 1:27,
MSG). Meile on ka öeldud: „Jehoova on sõjamees“ (2Ms 15:3). Kas
sa oled sellele eriti mõelnud? See on Tema loomuse külg, mida on
harva mainitud. On peaaegu selline tunne, et me ei tea, mis selle
tõega pihta hakata. Ometi kuulutab Jesaja taas:
Jehoova läheb välja nagu kangelane, ta õhutab võitlusindu otsekui
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sõjamees; ta tõstab sõjakisa, hüüab valjusti, et saada võitu oma
vaenlaste üle! (Js 42:13)

Sõjamehed, kes võitlevad ülekohtu vastu, on kangelased. Jeesuse
puhul on Tema tõeline superkangelane. Ta on vallutaja ja võitja.
Ammu enne seda, kui Jesaja need sõnad kirja pani, nägi Joosua
Teda. Meie Kuningas ei kandnud lambatalle, vaid mõõka selle
asemel ja tutvustas ennast kui „Jehoova sõjaväe vürst“ (Jo 5:14).
Kaua aega pärast seda, kui Jesaja need sõnad kirja pani, nägi ka
apostel Johannes Isandat ja kirjeldas Teda veel aulisemal viisil: „...
tema silmad olid tuleleek“ ja „... tema suust tuli välja terav mõõk“
(Ilm 19:12–15).
Ta on sõjamees! Enamik meist teab, et sõjamees ei ole loomu
poolest pehmete maneeridega, allaheitlik või melanhoolne. Ei, keset
võitlust olev sõjamees on keskendunud, otsusekindel ja raevukas.
Pöörame oma tähelepanu nüüd iseendile. Kas sa oled kunagi
mõelnud tõsiasjale, et Jeesus ütleb kõigile seitsmele kogudusele
Ilmutusraamatus midagi sellelaadset: „Igaühele, kes võidab (või on
võidukas) ...“? Kuidas me saame olla võidukad, kui ei ole midagi,
mida võita? Kuidas me võime olla võidukad, kui ei ole lahingut?
Tänapäeval on palju neid, kes halvustavad seda kutsumist. Nad
ütlevad, et meie identiteet Kristuses teeb meid võitjaiks. Teisisõnu,
kuna Tema on võitja, oleme meiegi automaatselt võitjad Kristuses.
See on tõsi meie positsiooni suhtes Temas, aga see ei ole terve tõde.
Miks ütles Jeesus inimestele kõigis seitsmes koguduses „sellele, kes
võidab“, kui see tuleb automaatselt kaasa meie päästmisega?
Universumis on üks Lex Luthor ja ta nimi on Saatan. Tal on terve
hulk väesalku, kes ei ole rumalad ja nende peamine eesmärk on
sind peatada, kinni võtta ja kontrollida. Sel eesmärgil töötab Saatan
ööpäevaringselt. Aga ta on tehtud relvituks. Ta meelevald ja vägi
sinu ja minu üle on temalt ära võetud.
Samamoodi on Lex Luthor jõuetu terasmehe vastu. Ent ta geniaalne
kuratlik mõistus avastas krüptoniidi ja võttis selle kasutusele, et anda
talle ülevõimu. See andis talle võime meie Superman kinni võtta ja
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teda kontrollida. Samal moel kasutab Saatan seda, mis tõi kaasa ta
enda allakäigu – vaimset krüptoniiti –, et saada võrdseid võimalusi.
Ta kujundas selle veel taevas olles, kui ta oli võitud keerub (vt
Hs 28:14–16). Ta teab omast käest, kuidas see meid nõrgendab ja
neutraliseerib meie kuningriigi väe.
Saatan (see tõeline Lex Luthor) teab, et kui me näeme reaalselt
vaimse krüptoniidi mõju, siis me läheme sellest suure kaarega
mööda, seepärast maskeerib ta seda kavalalt. Kas sa oled kunagi
tähele pannud, mis sinu sees toimub, kui sa sellele alistud? See võib
tuua lühiajalist naudingut ja mõnu, aga sinu nõrgestamise kõrval
jätab see su rahuldamatuks. Su ühendus oma võitjaloomusega katkeb
ja sa muutud päikesepaiste või veeta rohuks. Sa leiad end üha enam
ja enam sisemiselt närbuvat.

Pilguheidud
Kallis Jumala laps, pöördu tagasi oma tõelise identiteedi juurde.
Sind on kutsutud olema meie põlvkonna reaalse elu superkangelane.
Sinu sees on see, mida on vaja võitmiseks. See ei ole välja mõeldud.
Mind on õnnistatud sellega, et ma olen võinud maailmas ringi reisida
ja näha Kristuse ihu laialdaselt. Ma olen saanud heita pilku sellesse,
mis on võimalik koguduse kogukondades ja üksikusklike elus.
Ma võiksin tuua väga palju näiteid, aga las ma suurendan su huvi
vaid mõne üksikuga. Ma olen olnud maailma kõige rahvarohkemas
islamiriigis ja jutlustanud mitu korda ühes koguduses, kus on üle saja
neljakümne tuhande liikme, kellest rohkem kui pooled on endised
muhameedlased. Koguduse peahoone mahutab kolmkümmend
viis tuhat inimest, seepärast peavad nad pidama mitu pühapäevast
koosolekut. Kui ma ei oleks seal olnud ja seda isiklikult näinud, siis
ei pruugiks ma seda uskuda. See on tõepoolest efektiivne kogudus,
mis õilmitseb keset raskeid olusid. Selle koguduse sõjamehed on
kangelased ja võitjad.
Koguduse pastori teine poeg sai sündides ajukahjustuse ja arstid
ütlesid, et ta ei räägi ega kõnni mitte kunagi. Eksperdid teatasid
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pastorile ja ta naisele, et nende pojast saab terveks ülejäänud eluks,
kui kaua see ka ei peaks kestma, halvatud inimene.
Jumal kõnetas seda pastorit ja küsis: „Kus ma olen?“
„Oma aujärjel taevas,“ vastas pastor.
„Ei, ma elan sinus,“ ütles Isand. „Seepärast ma tahan, et sa
kõnetaksid oma poja aju ja looksid selle uueks, nii nagu mina kord
kõnelesin ja lõin kõik, mida sa näed.“
Pastor oli sõnakuulelik ja kõnetas iga päev Jeesuse nimel oma poja
aju. Aja jooksul hakkas ta poeg rääkima. Seejärel käskis Isand tal
teha sedasama poisi jalgadega. Ta hakkas kuueaastaselt käima. Ma
olen selle poisiga mänginud golfi ja ta on nüüd abielus ning tal on
kolm last.
See pastor on võitja, keda ei peata krüptoniit.
Hiljuti kutsuti mind ühte riiki, et ma kõneleksin ühe kogudusliku
liikumise pastoritele ja juhtidele. Mind sõidutati areenile ja
ma olin löödud pahviks 12 500-pealisest juhtidest koosnevast
kuulajaskonnast. Nad olid tulised Vaimus ja nende kirg oli nakkav.
Järgmisel päeval sõin ma lõunat tippjuhtidega. Ma leidsin, et
nende võrgustikus on üle kolmesaja tuhande inimese. Ma küsisin, et
millal see liikumine alguse sai, arvates, et tõenäoliselt üks või kaks
põlvkonda tagasi. Nad ütlesid, et see algas vaid ühe mehega kõigest
kuusteist aastat tagasi.
Ma olin hämmeldunud. „Kuidas te seda tegite arenenud
tööstusriigis?“ küsisin ma.
Juht, kes rääkis inglise keelt kõige paremini, ütles kõhklemata:
„Me õpetame oma rahvast elama igaviku jaoks.“
Ma olin sõnatu.
„Ma olen olnud paljudes Ameerika kogudustes,“ jätkas juht, „ja
ma olen tähele pannud, et Ameerika kristlased elavad seitsmekümne
kuni kaheksakümne aastase perspektiiviga. Meie rahvas elab igavese
perspektiiviga.“
See suhtumine teeb nad teadlikumaks vaimse krüptoniidi ohtudest.
Lisa ja mina kõnelesime Jerevanis Armeenias 3500-le pastorile ja
juhile. Paljud juhid olid tulnud Iraanist. Koosolekute vahepeal rääkis

TÕUSE

283

üks noor naine meile, kuidas Iraani politsei oli juba helistanud ta
mobiilile, kontrollides, kus ta asub, kuigi ta oli vaid lühikest aega
ära olnud.
Ma pahvatasin välja: „Miks sa tagasi lähed, kui su elu on sellises
ohus?“
„Kui mina tagasi ei lähe, kes siis räägib Iraani rahvale Jeesusest?“
vastas ta kohe. Ma oleksin tahtnud häbi pärast maa alla vajuda.
Ilmselgelt püsib ta kaugel krüptoniidist.
Aastaid tagasi pidas üks kogudus kaks kuud igapäevaseid
koosolekuid ja igal õhtul tuli nendele koosolekutele neli tuhat
inimest. Tuhanded inimesed said päästetud, tõeliselt terveks ja
vabaks. Ühel õhtul ilmus Jeesus. Paljud nägid Teda ja hüüdsid Ta
poole. See kestis ainult hetke, aga kui Ta kadus, jättis Ta maha tõendi
oma ligiolust. Saali seinal oli Ta näo jäljend, 2,5 x 1,8 meetrit. See
kujutis meenutas veidi Torino surilina. See püsis seinal järgmised
kaheksateist kuud ja kahanes pikkamisi, kuni oli täiesti kadunud.
Ühel teisel õhtul tagurdas kiirabiauto ühe kiriku külgukse juurde.
Seejärel veeretasid parameedikud ühe ratastega kanderaamil lamava
mehe saali. Tal oli vähem kui kakskümmend neli tundi elada jäänud.
Jumala vägi oli nii võimas, et see mees sai lõpuks täiesti terveks ja
lükkas hiljem samal õhtul oma ratastega kanderaami ise välja.
Ma tean kõike seda isiklikust kogemusest, sest ma ei olnud mitte
ainult igal koosolekul, vaid ka selle koguduse pastori abi.
Ma olen näinud, kuidas kontrolli alt väljunud tulekahju on
imepäraselt peatatud, mis liikus otse ühe teenistuse kontori poole.
Ma olen näinud, kuidas tormid on raugenud või kõrvale juhitud ja
imesid, mida ei ole võimalik seletada. Ma olen näinud kurte kuulmas,
pimedaid nägemas ja vigaseid kõndimas. Mul on üks sõber, kes on
äratanud paljusid surnuist Mehhikos ja Kesk-Ameerikas. Ma olen
olnud paigas, kus Jumala ligiolu avaldus nii tugevalt, et rohkem kui
kaheksa tuhat inimest ei suutnud sellel areenil püsti jääda, samal ajal
kui imed sündisid ja elud said igaveseks muudetud.
Kuigi ma ei ole seda isiklikult näinud, tean ma mitut faktidel
põhinevat lugu, kus terved suguharud või kogukonnad on saanud
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päästetud ja kultuuris on toimunud täielik nihe. Kaasajal on sellised
sündmused äärmiselt harvad, aga ma usun, et me liigume kiiresti
selle poole, et need muutuvad tavalisteks, sarnaselt sellega, mis
toimus algkoguduses – aga isegi veel suuremas ulatuses.

Olnud Jeesusega
Kõik need inimesed ja nende kogemused räägivad millestki
sellisest, mida omas algkogudus. Seda on mainitud ja selle kohta
näiteid toodud läbi evangeeliumite ja Apostlite tegude raamatu ja
meil kõigil võib see olla. Selle võtavad kokku kolm sõna – meelevald,
vägi ja julgus.
Me näeme Jeesust muutmas külasid ja linnu ja nende atmosfääri
täielikult muutumas üksnes Tema kohaleilmumise läbi. Üks näide
on see, kus Ta astub sünagoogi ja mõne hetke jooksul inimesed
„hämmastusid tema õpetusest; sest ta õpetas neid kui see, kellel on
meelevald, ja mitte nõnda nagu kirjatundjad“ (Mk 1:22).
Ja seejärel, täiesti ootamatult: „Ja nende kogudusekojas oli
parajasti inimene, kelles oli rüve vaim, ja see kisendas ning ütles:
„Mis meil on tegemist sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Oled sa tulnud
meid hävitama?““ (salmid 23–24). Aga Jeesus käskis: „Ole vait ja
mine temast välja.“ Kuri vaim kisendas, viskas krampides mehe
põrandale ja lahkus. Täielik hämmastus haaras kuulajaskonda, kõik
tundsid aukartust Ta meelevalla, väe ja julguse ees. Selle mõju oli nii
tohutu, et järgmisel päeval otsis terve linn Jeesust (vt salmid 21–38).
Nagu te teate, võib samas suurusjärgus näiteid tuua evangeeliumites
üksteise järel.
Hämmastav tõsiasi on see, et Jeesus ütleb oma maapealse aja
lõpus: „Nõnda nagu minu Isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka
mina teid!“ (Jh 20:21) Kui see ei ole veel piisavalt jahmatav, siis
ütleb Ta selgelt: „Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes usub minusse,
see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui
need on, sest mina lähen Isa juurde!“ (Jh 14:12) Neidsamu tegusid
ja veel suuremaidki! Kas on see võimalik? Kui Tema seda ütles, siis
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absoluutselt. Algkogudus koges seda reaalsust üsna suurel määral.
Nad käisid sellises meelevallas, väes ja julguses, et terved külad ja
linnad tulid vaid mõne päeva jooksul Jeesuse juurde. Seesama kehtib
ka tänapäevaste juhtumite puhul, mille tunnistajaks ma olen olnud
või millest kuulnud.
Mis puutub algkogudusse, siis kui me võtame ainult Jeruusalemma,
ei jäänud selles linnas mitte keegi mõjutamata. Vaid mõne päeva
möödudes oli toimunud üks nendest kolmest asjast – kodanikud
olid kas rabatud nendest väelistest sündmustest, vihased selle
peale, et Jeesust kuulutati või tõmmatud kuningriiki. Kogudus
kasvas üha kiirenevas tempos, toimis suures väes ja koges paljusid
tähelepanuväärseid imesid. Ühel juhtumil sai terveks mees, kes
oli sünnist saati halvatud ja keda iga päev kanti koosolekupaika.
Ta hakkas kohe hüppama ja hõiskama ja suur osa linnast kogunes
kokku ning oli hämmastunud.
Võimuesindajad võtsid Peetruse ja Johannese kinni, püüdes
takistada liikumise hoo kasvu. Nad toodi valitsejate ette, kes tegid
järelduse:
Aga kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teada said, et
nad on kirjatundmatud ja õppimatud mehed, panid nad seda imeks
ja tundsid nad ära, et nad olid need, kes olid olnud Jeesusega. (Ap
4:13)

Julgus oli see, mis võitis rahva ülemate tähelepanu. Peetrusel ja
Johannesel oleks olnud palju kergem lömitada ja tulla linna kõige
mõjukamate meeste ees tüli ärahoidmiseks välja mõne poliitilise
manöövriga. Nad oleksid võinud hoiduda vastasseisust. Ent nad jäid
ustavaks suure hädaohuga silmitsi seistes.
Milline julgus ja milline tugevus – kust see kõik tuli? See leidub
sõnades „nad olid olnud Jeesusega“. Need mehed olid käinud
Õpetaja ligiolus ja tegid seda endiselt. Nad tegid neidsamu tegusid,
mida Tema oli teinud, mille tagajärjeks olid muudetud linnad. Nad
olid pühaduse mehed. Algkogudus hoidis krüptoniidist eemale ja
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otsustas püsida Poja lähedal – ammutades oma jõu Temalt. Seetõttu
käisid nad suures julguses, meelevallas ja väes.
Kahjuks näitab ajalugu ka seda, et Korintose kogudus ei mõjutanud
oma linna, nii nagu tegid jüngrid Jeruusalemmas ja hiljem Samaaria,
Joppe, Lüdda, Saaroni, Antiohhia linnades ja mujal läbi terve Juuda
ja Aasia piirkondade. Korintose kogudus oli selle vastand. Nad
olid nõrgad ja neil puudus jõud mõjutada oma linna. Hämmastav
tõsiasi oli see, et Korintose kogudus uskus Püha Vaimu andidesse
ja toimis nendes. Kuigi nende usklike hulgas esines vähemal määral
imepärast, puudus neil see, mida oli vaja nende linna mõjutamiseks.
Mida me tahame oma põlvkonna jaoks? Kas on taas võimalik
näha linnu mõjutatuna ja muudetuna? Ma olen kutsutud kõnelema
paljudes linnades ja olen paljudes kogudustes rõõmuga näinud suurt
külastajate arvu, aga samal ajal ma kurvastan enamiku, mõnikord
miljonite teiste inimeste pärast, keda Jumala riik ei mõjuta. Miks
ei avalda me mõju küladele, linnadele ja piirkondadele? Kas on
võimalik, et krüptoniit on saanud ülevõimu?
Jumal on ilmutanud meie saatuse ühe Vana Testamendi kohtumõistja
elu läbi. Ta nimi on Simson. Ta flirtis sõnakuulmatusega, kuni sellest
sai ta elus harjumus. Lõpuks maksis Simson hirmsa hinna, kui
krüptoniit varastas ta jõu. Ta ei saanud enam toimida üleloomulikus
jõus, mis tal kunagi oli. Ent pärast suuri kannatusi parandas ta meelt
ja ta jõud pöördus tagasi. Lõpuks tegi ta suuremaid kangelastegusid,
kui kõigi nende aastate jooksul, enne kui ta oma jõu kaotas.
Prohvet Taaniel kuulutab ette põlvkonda, kes viimseil päevil ei
alistu ühelegi vaenlasele. Ta prohveteerib:
Rahvas, kes tunneb oma Jumalat, osutub tugevaks ja seisab kindlana
ning teeb vägitegusid [Jumalale]. (Tn 11:32, AMPC)

Selle armee tugevuse ja väe võti on selles, et nad „tunnevad oma
Jumalat“ lähedaselt. Selle läheduse võti on selles, et nad taotlevad
ehtsat pühadust.
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Lõpusõnad
Nii on siis lood. Jumal on kutsunud sind kangelaseks, tšempioniks,
selleks, kes võidab elus ja muudab maailma, kus sul on mõju. Ole
tugev, ole julge, mine Kuninga lähedale, sest Ta igatseb sind. Ta
tahab olla sinu ligi ja anda sulle väge. Ta on sinu poolt. Ta usub
sinusse ja mis kõige tähtsam, Ta armastab sind igavese armastusega.
Sa oled üks tõelistest superkangelastest sellel maal. Suurem on
meie Tšempion, kes on sinu sees, kui selle maailma Lex Luthor.
Ammuta jõudu Temast ja muuda paljusid elusid. Sinu mõju ei saa
täielikult teatavaks enne, kui sa seisad Kuninga aujärje ees. Sa
oled väga rõõmus nii praegu, kui ka sellel päeval, et sa ei alistunud
krüptoniidile.
Seega – tapa krüptoniit, hävita see ja ära anna sellele oma elus
mingit maad, isegi mitte tillukest avaust. Sind on loodud suure au
ja jõu jaoks. Sina, kes sa oled vägev – sul on saatus ja see maailm
vajab, et sa selle täidaksid.

ASU TEGEVUSSE
Jumal on sõjamees ja meid on loodud Tema sarnaseks. See on
põhjus, miks superkangelase filmid puudutavad nii sügavalt midagi
meie sees. Me teame loomupäraselt, et me oleme sündinud suurteks
asjadeks.
See on see, milleks Jumal sind lõi ja me näeme läbi terve ajaloo
tunnistusi inimestest, kes tegid imepäraseid tegusid Jumalale, kui
nad ei jätnud oma elus teadliku patu krüptoniidile mingit ruumi.
Jumala vägi ja Ta rahva julgus on muutnud linnu mõne päevaga.
Jumal kutsub sind välja astuma ja olema osa selles, et teha neid asju
taas.
Küsi Jumalalt, millises lahingus Ta on kutsunud sind võitlema.
Millist linna, piirkonda, territooriumit või rahvast kutsub Ta sind
võitma? Kirjuta üles, mida sa kuulsid Teda ütlemas ja palu, et Jumal
valaks oma armu sinu peale, et sa võiksid saavutada Ta eesmärgi seal.
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Seejärel kinnita oma silmad oma igavesele tasule – tõotusele kõige
selle kohta, mida sa saavutad oma ustava, võitva teenistusega selles
elus – ja hakka pihta. Jumal on kutsunud sind olema kangelane.
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Kui sa loed seda raamatut osana „Krüptoniidi tapmise“ õpperaamatust või kursusest (mis on tõesti suurepärane idee), siis ma
soovitan, et sa vaataksid iganädalast videoõppetundi ja analüüsiksid
sinna juurde kuuluvaid aruteluküsimusi grupina. Videoõppetunnid
on paralleelsed selle raamatu põhiteemadega ja võimendavad neid,
seetõttu on ideaalne, et kõik osavõtjad vaatavad nii õppetunde, kui
ka loevad raamatut.
Nautige!

1. õppetund – meie potentsiaal
Tõstab esile teemasid peatükkidest 1–3
1. Sa ei ole motiveeritud kasutusele võtma potentsiaali, millest
sa ei ole teadlik. Mil viisil oled sa näinud, et see põhimõte on
õige su oma elus? Milliseid uusi tooteid, tehnoloogiaid või
uskumusi oled sa omaks võtnud, kui sa said teada, mida nad
sinu jaoks teha võivad? Kuidas on see sarnane sellega, mida sa
selles õppetunnis õppisid?
2. Meie potentsiaal Jumalas sisaldab peaaegu kujutlematuid
võimalusi. Kuidas õhutas see õppetund sind läbi uurima
sinu identiteedi potentsiaali Kristuses? Millised on mõned
valdkonnad, kus sa mõtled liiga väikeselt?
3. Mis on sinu arvates põhjus, et meie potentsiaali Kristuses ei
õpetata tavaliselt tänapäeva kogudustes? Mis sa arvad, kuidas
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muutuks kogudus, kui meile õpetataks selle uskumist, et see
kõik on võimalik? Kui sa mõtiskled nendel võimalustel, siis
kuidas hakkavad nad sind muutma?
4. Kui me ei küüni kaugeltki selleni, millised me kristlastena
võiksime olla, siis see mõjutab seda, kuidas maailm näeb nii
kristlast kui ka Jumalat. Kuivõrd teistmoodi vaataks maailm
kristlastele, kui me täidaksime oma potentsiaali? Kuivõrd
teistmoodi vaataksid nad Jumalale, kui me täidaksime oma
potentsiaali?

2. õppetund – selle ühe vägi
Tõstab esile teemasid peatükkidest 4–7
1. Paulus kirjutab, et kuna korintlased ei austanud Kristuse
ihu, siis olid paljud nende seas nõrgad, haiged ja isegi surid
enneaegselt. See käib tänapäeval ka meie kohta ja seal on
öeldud, et see mõjutas paljusid. Kuidas erineb see sellest, mis
sulle koguduse – Kristuse ihu kohta on õpetatud? Miks on see
oluline, et kõik usklikud tänapäeval seda mõistaksid?
2. Paljud Kristuse ihus ei jõua oma potentsiaalini teadlike pattude
pärast koguduses, aga see ei ole ainus põhjus, miks kristlased
jäävad haigeks, surevad enneaegselt või on nõrgad. Miks on
nii tähtis teha seda vahet? Millised on mõned teised põhjused,
miks koguduses on kannatusi?
3. Läänes on meil väga individualistlik mõtteviis, ent me näeme,
et kui Aakan tegi pattu Jumala vastu, mõjutas see tervet Iisraeli,
sest nad olid üks ihu. Kuidas mõjutab see tõde viisi, kuidas sa
näed oma rolli Kristuse ihus?
4. Vaimne krüptoniit on teadlik patt. Aakan teadis, et sõjasaagi
endale võtmine on vale ja korintlased teadsid, et nende joomine,
õgardlus ja isekus leivamurdmise ajal on samuti patt. Mõlemad
asjad põhjustasid nõrkust ja surma nende seas, kes ei teinud
midagi valesti. Mis sa arvad, miks võtab Jumal pattu oma ihus
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nii tõsiselt? Mis sa arvad, miks tahab Ta, et me omistaksime
suurt väärtust mitte ainult üksikusklikule, vaid ihule tervikuna?

3. õppetund – krüptoniit
Tõstab esile teemasid peatükkidest 8–10
1. Kas sa suudad ette kujutada, et selline olukord nagu Justini
ja Angela oma juhtuks ka tegelikult? Loomulikult mitte. Aga
milliseid sarnasusi sa näed sellega, kuidas mõned kristlased
suhtuvad oma vahekorda Jumalaga? Kuidas reageeriksid sa,
kui keegi kohtleks oma abikaasat selliselt? Kuidas reageeriksid
sa, kui keegi kohtleks Jumalat selliselt?
2. Tuntud patt on vaimne krüptoniit ja vaimne krüptoniit on
ebajumalakummardamine. Mida see tähendab, et väga paljud
kirikuskäijad kummardavad tegelikult iidoleid? Milline näeb
ebajumalakummardamine välja riigis, kus ei kummardata
kujusid ega iidoleid?
3. Ebajumalakummardamist ei õpetata just sageli enamikes
kogudustes. Mis paistis sulle kõige enam silma sellest, mida
sa selles õppetunnis õppisid ebajumalakummardamise kohta?
Mis sa arvad, miks just see sulle kõige enam silma torkas?
4. Jumal võrdsustab järjekindlalt läbi terve pühakirja ebajumalakummardamise abielurikkumisega. Ütle oma sõnadega, miks
Jumal seda sinu arvates teeb? Mida ütleb see suhte kohta, mida
Ta meile pakub?
5. Ebajumalakummardamine algab sellega, et loodut kummardatakse Looja asemel. Milline on Jumala vastus sellisele
käitumisele? Miks eemaldub Jumal nendest, kes ei vali Teda?
Mis sa arvad, miks on homoseksualismi soosimine indikaator
selle kohta, et ühiskond on omaks võtnud ebajumalakummardamise?
6. Selleks, et ära tunda ebajumalakummardamist, me peame
mõistma tõelist ülistust. Tõeline ülistus on sõnakuulelikkus
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Jumala käskudele, mitte aeglase laulu laulmine. Kuidas
muudab see arusaam ülistusest viisi, kuidas sa mõtled kristlase
elust? Keda oled sa näinud oma elus, kes on andnud sulle
parima eeskuju Jumala ülistamise elustiili kohta?

4. õppetund – kaasaegne ebajumalakummardamine
Tõstab esile teemasid peatükkidest 11–14
1. Sauli sõnakuulmatuse lugu, kui ta säästis mõned amalekkidest,
näitab meile ebajumalakummardamise juurt koguduses. Mil
moel on Sauli ahnus võrdne ebajumalakummardamisega?
2. Saamuel ütles Saulile, et kangekaelsus on sama, mis ebajumalakummardamine. See toimub siis, kui me klammerdume
selle külge, mida meie tahame – selle asemel, mida Jumal
on öelnud oma tahte olevat. Ja nagu me näeme Sauli elus,
avas see ukse palju suuremale patule ta elus. Kuidas on see
ebajumalakummardamine? Miks viib see suuremate pattude
juurde?
3. Ahnus on see, mis viib meid ebajumalakummardamisse ja on
tegelikult ka ise ebajumalakummardamine. Aga rahulolu viib
jumalakartuse juurde. Kui sa vaatad enda eesmärke, prioriteete
ja harjumusi, siis kumb on sinu arvates tugevam sinu elus –
ahnus või rahulolu? Kuidas saad sa taotleda elu, kus oleks
suurem rahulolu?
4. Kui rahulolu on vajalik iga kristlase elus, siis ei saa me seda
segi ajada enesega rahulolemisega. Ütle enda sõnadega, kuidas
on need kaks erinevad? Kuidas saad sa sellest aru, kui keegi on
rahulolev, aga mitte enesega rahulolev?
5. Veel üks tähtis selgitus, mida meeles pidada on see, et
ebajumalakummardamine ei ole kunagi see, kui usklik langeb
pattu, vaid ainult see, kui ta annab ennast patule üle. Vastavalt
kõigele, mida sa siiani nendes õppetundides omandanud oled,
kuidas teed sa nende kahe vahel vahet?
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6. Kui me mõistame, et tahtlik patt on vaimne krüptoniit, siis me
peame mõistma ka seda, et Jumal pakub meile täiesti uut uue
loomusega elu – Tema loomusega. Kas sa oled mõistnud, et
on võimalik mitte kalduda pattu tegema, vaid olla selle asemel
aldis õigsusele? Milliseid tundeid tekitab sinus teadmine, et see
muutus on võimalik ja isegi oodatud sinu elus?

5. õppetund – Jeesuse imitatsioon
Tõstab esile teemasid peatükkidest 15–18
1. Jumala eesmärk sinu päästmisel oli tuua sind enda juurde. Ta
tahab olla sinuga lähedases suhtes. See nõuab, et sa peseksid
ennast maailma asjadest, sest Ta tahab ehtsat suhet sinuga.
Mida see tähendab? Kuidas võid sa teada, et oled seda teinud?
2. Kujuta ette Jumala pettumust, kui inimesed, keda Ta igatseb
tuua enda juurde, keelduvad tulemast, isegi kui nad väidavad,
et Ta on nad päästnud. Kuidas sa tunneksid ennast, kui sa
abielluksid kellegagi, aga too keelduks sinuga ühes toas
olemast? Mis siis, kui ta isegi ei räägiks sinuga telefonis? Mis
siis, kui ta suhtleks sinuga teise inimese läbi? Mislaadi suhe sul
temaga pärast kõike seda olekski?
3. Aaron jäi laagrisse, seepärast me võime öelda, et ta tundis
ennast mugavamalt laagris koos rahvaga kui Jumala ligiolus
mäel. Mõned inimesed on sellised – tunnevad ennast palju
mugavamalt kirikus kui Jumala ligiolus. Kuidas sa reageerid,
kui sa tajud Jumala ligiolu?
4. Iisraelil oli ülempreester, kes kuulutas, et Jahve oli nad vabastanud Egiptusest ja nad kummardasid Jahvet põletusohvrite
ja andidega, keskendades samas oma fookuse kuldvasikale
– ainult selleks, et käia oma himude järgi. Kui Iisrael võis
nimetada kõiki neid asju õige nimega, ent ikka omada võltsi,
jälestusväärset ülistust, kas võib siis tänapäeva kogudus teha
sedasama? Milline see välja näeks?
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5. Iisrael kuuletus mõnedele Jumala käskudele, aga jättis teised
tähelepanuta. Kogudused üle terve maailma teevad sedasama,
valides kirjakohti, mis neile meeldivad, eirates samas neid,
mis kutsuvad meid üles elama püha elu, mis on täielikult
pühendatud Jumalale. Kuidas me võime teada, et me teenime
tõelist Jeesust, mitte Tema imitatsiooni?

6. õppetund – alguspaik
Tõstab esile teemasid peatükkidest 19–21
Kuidas arenes Jahve imitatsioon Iisraelis ja kuidas areneb Jeesuse
imitatsioon koguduses? Mõlemad on paadunud südame tagajärg,
kuna puudub tõeline meeleparandus.
1. See õppetund räägib palju meeleparandusest – selle vajalikkusest, selle kohast evangeeliumis ja mida see tegelikult
tähendab. Kuidas oli see sarnane viisile, millisel sulle õpetati
meeleparandusest möödanikus ja kuidas see erines? Kas see
muudab seda, kuidas sa mõtled evangeeliumist? Kui nii, siis
kuidas?
2. Kõik evangeeliumid algavad Ristija Johannese looga, kes
kuulutas meeleparandust pattudest. See tähendab, et Jeesuse
evangeelium algab alati meeleparandusega. Mis tunne sul
seda väidet kuuldes on? Miks on meeleparandus nii tähtis
evangeeliumi jaoks?
3. Pole tõelist usku Jeesuses Kristuses ilma meeleparanduseta
teadaolevatest pattudest. Kui me hoiame patust kinni ja
nimetame ennast kristlaseks, siis me oleme petetud. Mis sa
arvad, miks hoolib Jumal nii palju sellest, kuidas me elame?
4. Tuleta meelde Justini ja Angela lugu, kuidas Angelal ei olnud
aimugi, et ta peab abielludes jätma oma kavalerid maha. Kuidas
peaksid kõik need inimesed, kes ei tunne Jeesust, teadma, et
nad peavad meelt parandama, kui me neile ei räägi? Mis võib
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juhtuda meiega, kui me ütleme inimestele, et nad lõpetaksid
patutegemise? Miks on nii tähtis kokku arvata täisevangeeliumi
kuulutamise kulud?
5. Meid defineerivad meie teod, mitte meie kavatsused. See näitab
evangeeliumi väge, et ta suudab muuta terve meie isiksuse.
Kuidas näitab see, et meeleparandus on positiivne ja hea asi?
Selgita oma sõnadega, kuidas Jumala meeleparanduse nõue on
tegelikult Ta halastus meie vastu.

7. õppetund – tõde, sallivus ja armastus
Tõstab esile teemasid peatükkidest 22–24
1. Juuda tahtis kirjutada meie pääste imelisusest – või kenadest
asjadest –, aga pidi hoiatama oma lugejaskonda inimeste eest,
kes muutsid Jumala armu loaks pattu teha. Kas sa oled lubanud
omaenda elus Jumala hoiatustel tähelepanuta jääda, öeldes
ainult keni asju? Miks on oluline, et sa peaksid hoiatusi oma
elu ja kõne osadeks?
2. Põhjus, miks kogudus on muutunud sallivaks patu suhtes, on
selles, et meil on eksitav arusaam sellest, milline on tõeline
armastus. Tõeline armastus nõuab tõtt ja tõde on alati igavikulise
perspektiiviga. Kuidas muudab igavikuperspektiivi omamine
seda, mis on tähtis su elus?
3. Jumala armastus tähendab Jumala käskude pidamist. See
eristab kristlaste armastuse maailma armastusest. Kui mitte
arvestada Jumala käske, siis kuidas sa kirjeldaksid erinevusi
Jumala armastuse ja maailma armastuse vahel?
4. Armastus, millele ei ole lisatud Jumala tõde, ei ole tõeline
armastus – see on võltsing. Meie kultuur eemaldub sellest
armastusest ja see on põhjus, miks kogudus on motiveeritud
Jeesuse imitatsioonist. Mida sa arvad tõe rääkimisest armastuses?
Mis sa arvad, miks tunnevad nii paljud inimesed ebamugavust
tõega kokku puutudes?
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8. õppetund – krüptoniidi tapmine
Tõstab esile teemasid peatükkidest 25–28
1. Mõned usklikud vaatavad patule läbi sõrmede, sest nad ei
ole teadlikud reaalsusest, et nende patt teeb haiget Jumala
südamele. Teised kristlased usuvad valet, et me oleme loomu
poolest lihtsalt patused ja et Jeesuse veri on piisavalt väeline,
et meid vabastada patu karistusest, aga ei suuda vabastada
meid patuorjusest. Need on krüptoniidiga usklikud – milleks
on teadaolev, harrastatav patt. Kuidas on need uskumused
mõjutanud sinu elu? Kuidas oled sa näinud neid mõjutavat teisi
usklikke?
2. Kolmas usklike grupp on ehtsad kristlased, kes teevad teadlikult
pattu, aga nende jaoks on see pidev võitlus. Nad tahavad
pääseda välja, aga ei ole veel avastanud Jumala Sõnast, kuidas
elada vabana patust. Häbi oma patu pärast hoiab neid nende
patus. Milliseid selle õppetunni tõdesid jagaksid sa usklikega
selles olukorras?
3. Selles õppetunnis jagan ma oma tunnistust selle kohta, kuidas
Jumal vabastas mind himust ja pornograafiast. Mis innustas
sind kõige rohkem selles tunnistuses? Miks? Mis esitas sulle
suurima väljakutse? Miks?
4. Vabadus patust tuleb jumaliku kurvastuse, mitte maailma
kurvastuse läbi. Jumalik kurvastus tunnustab seda valu, mida
meie patt põhjustab Jumalale, aga maailma kurvastus on mures
ainult sellepärast, kuidas meie patt mõjutab meid ja meie
tulevikku. Mis sa arvad, miks vabastab Jumal oma armu, et
meid vabastada ühtlaadi kurvastuse puhul, aga mitte teistlaadi?
Kuidas teeksid sa vahet nende kahe kurvastuse vahel omaenda
elus?
5. Väga paljud superkangelase lood vallutavad meie kujutlusvõime, sest nad seostuvad ühe igatsusega igas inimsüdames.
Varajased usklikud olid oma aja üliinimesed. Kuidas võime
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meie saada oma aja üliinimesteks? Kuidas muudaks see vägi
seda, kuidas maailm mõtleb Jumalast?
6. Jumal on sõjamees ja meid loodi olema Tema sarnased. Jeesus
kutsus kõiki seitset kogudust Ilmutusraamatus võitma, mis
tähendab, et me oleme kutsutud võidule ja meil on vaenlane,
keda võita. Kui sa mõtiskled terve selle sõnumi üle, siis kuidas
on see muutnud viisi, kuidas sa mõtled sellele, mida Jumal
kutsub sind selles elus võitma? Kuidas on see muutnud viisi,
kuidas sa näed iseennast, teisi usklikke ja kogudust tervikuna?

LISA
PÄÄSTMINE –
KÄTTESAADAV
KÕIGILE

Kui sa avalikult kuulutad, et Jeesus on Isand
ja usud oma südames, et Jumal äratas Ta
surnuist, siis saad sa päästetud. Sest
südames uskumise läbi tehakse sind õigeks
Jumala ees ja oma usku avalikult kuulutades
saad sa päästetud.
ROOMLASTELE 10:9–10, NLT

Jumal tahab, et sa kogeksid elu täiel määral. Ta on kirglik
sinu suhtes ja selle plaani suhtes, mis Tal sinu elu jaoks on. Aga
teekonna alustamiseks oma saatuse poole on ainult üks viis – pääste
vastuvõtmine Jumala Poja Jeesuse Kristuse läbi.
Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi valmistas Jumal sulle tee,
kuidas sa saad siseneda Tema kuningriiki armastatud poja või
tütrena. Jeesuse ohver ristil tegi igavese ja küllusliku elu sulle vabalt
kättesaadavaks. Päästmine on Jumala and sulle – sa ei saa mitte
midagi teha, et seda väärida või välja teenida.
Selle kalli anni vastuvõtmiseks tunnista kõigepealt oma patt, et oled
elanud sõltumatult oma Loojast, sest see on kõikide pattude juur,
mida sa oled teinud. See meeleparandus on oluline osa päästmise
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vastuvõtmisel. Peetrus tegi selle selgeks päeval, mil viis tuhat inimest
sai päästetud ja mis on kirjas Apostlite tegude raamatus: „Sellepärast
parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks“ (Ap 3:19).
Pühakiri annab teada, et me kõik oleme sündinud patu orjana. See
orjus sai alguse Aadama patust, kellest sai tahtliku sõnakuulmatuse
eeskuju. Meeleparandus on otsus pöörata selg kuulekusele iseendale
ja Saatanale, valede isale, ja pöörduda sõnakuulelikkuses oma uue
Isanda Jeesuse Kristuse poole – Tema poole, kes andis oma elu sinu
eest.
Sa pead allutama oma elu Jeesusele kui Isandale. See, et sa teed
Jeesusest Isanda, tähendab, et annad Talle omandiõiguse oma elu
(vaim, hing ja ihu) üle – kõige üle, kes sa oled ja mis sul on. Tema võim
su elu üle muutub absoluutseks. Sel hetkel, mil sa seda teed, vabastab
Jumal su pimedusest ja viib su üle oma kuningriigi valgusesse ja ausse.
Sa lähed lihtsalt surmast ellu – sinust saab Tema laps.
Kui sa tahad vastu võtta päästmist Jeesuse läbi, palu nende
sõnadega:
Jumal taevas, ma tunnistan, et ma olen patune ja elan allpool
Sinu õigsuse standardit. Ma väärin seda, et mind igaveseks
mu patu pärast süüdi mõistetaks. Tänu Sulle, et sa ei jäta
mind sellisesse olukorda, sest ma usun, et Sa saatsid Jeesuse
Kristuse, oma ainusündinud Poja, kes sündis neitsi Maarjast,
minu eest surema ja kandma mu karistust ristile. Ma usun, et Ta
äratati kolmandal päeval surnuist ja istub nüüd Sinu paremal
käel mu Isanda ja Päästjana. Seepärast parandan ma tänasel
päeval meelt sõltumatusest Sinust ja annan oma elu täielikult
Jeesuse kui Isanda kätte.
Jeesus, ma tunnistan Sind oma Isanda ja Päästjana. Tule
minu ellu oma Vaimu läbi ja tee minust Jumala laps. Ma ütlen
lahti pimeduse tegudest, millest ma kunagi kinni hoidsin ja
sellest päevast peale ei ela ma enam iseendale. Sinu armu läbi
elan ma Sinule, kes Sa andsid iseenda minu eest, et ma võiksin
elada igavesti.
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Tänu Sulle, Isand, mu elu on nüüd täielikult Sinu kätes ja
vastavalt Sinu Sõnale ei jää ma kunagi häbisse. Jeesuse nimel,
aamen!
Tere tulemast Jumala perekonda! Ma julgustan sind jagama seda
põnevat uudist mõne teise usklikuga. Samuti on oluline, et sa liitud
mõne Piiblit uskuva kohaliku kogudusega ja saad ühenduse teistega,
kes õhutavad sind su uues usus.
Sa oled just alustanud kõige tähelepanuväärsemat teekonda.
Kasvagu sa ilmutuses, armus ja sõpruses Jumalaga iga päev.

