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Esimene hingamispäev
Mälupärl: „Tõesti, Issand Jumal ei
tee midagi, ilmutamata oma nõu
oma sulaseile prohveteile.“
Aamose 3:7

Volodja ja
metsalised

M

is see seal maas on? Kümneaas
tane Volodja sirutus allapoole
ja võttis maast raamatu, mille
keegi oli ära visanud. Kaanele oli kirju
tatud: Püha Piibel. Ukraina poiss polnud
kunagi kirikus käinud, aga ta oli kuulnud,
et Piibel räägib imedest, ja üleloomulikud
asjad huvitasid teda. Ta võttis Piibli üles.
See oli lastepiibel, ilma peatükkide ja sal
mideta. Poiss viis raamatu koju.
Järgmistel päevadel luges Volodja mõned
osad Piiblist, mille ta oli leidnud. Piibli
Jumal näis endiselt kaugel olevat, mitte
päris see, kellega kümneaastane Ukraina
poiss võiks suhestuda. Volodja pani Piibli
kõrvale ega mõelnud sellele enam eriti.
Ühel päeval, kui Volodja ootas järjekorras,
et osta emale leiba, püüdis tema pilku
lähedal olev plakat: „Mis toimub?“ Volodja
imestas. Plakatil olid imelikud, hirmu
tava välimusega koletised – mõni neist
rohkem kui ühe peaga! Plakatit lähemalt
uurides nägi ta, et sellel mainiti Piiblit!
Plakati järgi oli neil koletistel midagi
tegemist prohvetikuulutustega Taanieli
raamatus. Piibel mind ei huvita, aga ma
pean nende koletiste kohta rohkem teada
saama, ütles Volodja endamisi. Pealegi
oli esineja ameeriklane. Valitsuse ametni
kud olid hoiatanud: „Need ameeriklased
on tõelised kuradid!“ Teised olid öelnud,
et neil on saba ja sarved! Kuna Volodjal
polnud muud võimalust teada saada,
otsustas ta tõe välja selgitada. Ta kirjutas
esimese kohtumise aja ja koha üles. „Ma
pean seda kõike ise nägema,“ mõtles ta.
Kui see päev saabus, leidis Volodja koha

2019 november MEIE AEG 29

ja ootas pikisilmi esitlust. Milline ameeriklane
tegelikult välja näeb? Kõnelejal ei olnud ei saba
ega sarvi! Tegelikult nägi ta paljuski välja nagu
täiesti normaalne inimene! Volodja jäi esitlusele
ja sai teada, et need koletised esindasid teatud
olulisi sündmusi, mis tulevikus juhtuma hakka
vad. Seda nimetati prohvetluseks. Justkui sellest
uudisest veel ei piisanuks, kuulis Volodja kõne
lejat rääkimas Jeesusest. Selgus, et sajad Piibli
ettekuulutused on Temaga seotud!
Ameeriklane rääkis, kuidas Jeesus armastab
inimesi nii palju, et Ta oli nende eest surnud –
kaasa arvatud Volodja eest! Mis veel jahma
tavam, ta sai teada, et Jeesus tuleb tagasi, et
inimesed taevasse viia! Sellest tulevasest sünd
musest rääkis rohkem Piibli prohvetiennustusi.
Millegipärast tundus, et Piiblis, mille Volodja
leidis, seda osa ei olnud.
Lõpuks leidis Volodja üles oma linna seitsmenda
päeva adventistide kiriku ja õppis seal rohkem
ettekuulutuste ja Jeesuse Kristuse kohta. Ta
võttis Jeesuse vastu oma Päästjaks ja lubas Teda
teenida igal juhul, tulgu mis tuleb. Tulemas on
ajad, kui see ei saa kerge olema, aga Volodja
otsustas pidada oma sõna. Neil ettekuulutuste
koosolekutel õppis Volodja palju, aga tema enda
tulevikus oli midagi, mida ta ei saanud näha.
Volodjast sai seitsmenda päeva adventistide
koguduse pastor ja ta kolis Ameerika Ühendriiki
desse. Siiani on ainsad ameeriklased, keda ta on
näinud saba ja sarvedega, kandnud halloweeni
kostüümi. Nemad esindavad saatanat ja Volodja
ei taha temaga midagi tegemist teha.
Lugu on kohandatud Ellen Weaver Bailey artiklist „Volodja ja
kummalised elukad“, Guide, 23.04 2016

MÕTLE SELLELE
• Miks on Jumal saatnud prohvetid?
• Kas sulle tuleb meelde mõni Piibli
prohvetikuulutus?
• Kes edastas sõnumi?
• Millest see oli?
• Kas sa tahaksid olla prohvet? Miks või miks
mitte?
PROOVI JÄRELE
Kirjuta huvi pärast üles sõnad, mis sa arvad, et
sa homme väljaspool kodu esimesena kuuled.
Kuula hoolega! Kas sul oli õigus? Kui nii, siis kas
see teeb sinust prohveti? Miks või miks mitte?
Üllata oma sõpru, näidates neile Jesaja 45:1–3
Koorese ennustust. Milline oli sõprade reakt
sioon? Mis sa arvad, miks nad reageerisid just
niimoodi?

30

MEIE AEG november 2019

Pühapäev
Mälupärl: „Sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel,
vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala
käest.“
2. Peetruse kiri 1:21

Sihikul

D

iane vaatas kolme automaatrelva. „Me
laseme teid sõelapõhjaks!“ karjus üks
sissisõduritest.
See riik kannatas juba mõnda aega rahutuste
käes ja nüüd koges Diane seda omal nahal.
Ta oli bussis, mis oli tagasiteel orbudekodu
külastuselt.
Varahommikuses pimeduses olid sõdurid tulnud
mudase džunglitee äärde ja bussi kinni pidanud.
„Kas kuulsite, et nad pommitasid San Luisis ole
vat torni?“ sosistas üks reisija.
„Jah, ja ida pool tapsid nad inimesi!“ ütles teine.
Sissisõdurid olid tulnud bussi peale. „Kõik välja!"
käskis üks sõduritest. Automaatrelvi kandvad
sõdurid olid tõmmanud bussiukse lahti. Reisijad
olid ükshaaval tagumise väljapääsu kaudu maha
hüpanud. Ühel hetkel oli Diane’i kord ja temagi
hüppas. Samal momendil ütles sõdur Diane´ile,
et nad lastakse maha.
Aga Diane vaatas bussi tagaukse poole ja nägi
seal kummarduvat vana naist. Ühtäkki kuulis
ta endas rahulikku häält ütlemas: „Aita seda
vana naist." Julgelt pööras Diane automaatidele
selja ja ütles vanale naisele: „Venga, senora."
(Tule, luba ma aitan sind alla.) Diane aitas vana
naise bussist maha, sissisõdurid vaatasid seda
hämmeldunult pealt. Diane aitas teisigi: lapsi,
ema beebiga ja veel üht vana naist. Kui ta oli
lõpetanud, pöördus ta vaatama sõdureid, kes
seisid seal kõrval, automaatrelvad lihtsalt küljel
rippumas.
Seal võinuks olla rohkem ärevust, enne kui
nende katsumus läbi sai, aga ükski reisija ei
saanud kannatada.
Tänu sellele, et Diane kuuletus vaiksele rahuli
kule häälele, nurjasid tema teod sõdurite kurjad
plaanid võtta temalt elu.
Alati on parem selle taevase hääle juhiseid
järgida!
Lugu on kohandatud Diane Aguirre’i artiklist „Geriljad, auto
maatrelvad ja Jumal“, Guide, 12. september 2015

MÕTLE SELLELE
• Mõtle mõnele korrale, kui sul paluti edasi anda
mõni sõnum. Oli see kirjalik või suuline? Kas
ülesanne õnnestus?
• Kas sulle tuleb meelde mõni kord, kui keegi
rääkis sulle midagi, mida sa ei tahtnud kuulda?
Kuidas sa siis käitusid?
• Mis sa arvad, miks Jumal kasutab prohveteid,
selle asemel et rääkida meiega otse?
PROOVI JÄRELE
Kutsu kokku mõned sõbrad ja mängige telefoni
mängu. Võrrelge, kui sarnane on see sõnum,
mis jõuab rivi lõppu, sellega, mis alguses teele
saadeti. Mis aitab prohveti sõnumil muutuma
tuks jääda?
Paluge oma vanematel või mõnel teisel lähe
dasel inimesel rääkida oma kogemusest, kui
nemad said elumuutva sõnumi. Kas nad kuu
letusid sellele sõnumile hea meelega? Miks või
miks mitte?

Esmaspäev
Mälupärl: „Te tunnete nad ära nende viljast." Matteuse 7:16

Sõda, mis
kunagi ei
toimunud

M

ike oli prohvet. Vähemalt arvasid nii
väga paljud inimesed. Ühel päeval kir
jutas Mike hoolikalt sellise salapärase
ettekuulutuse: „Marss ja valitsuskepp on koos,
õnnetusttoov sõda Vähi all. Vahetult pärast seda
võitakse uus kuningas, kes toob maailma väga
pikaks ajaks rahu."
Mida see kummaline ennustus tähendada võiks?
Marss ja valitsuskepp? Kas sõda lõpeb sellega, et
kõik saavad vähi? Kes oleks see uus kuningas?
See polnud esimene ettekuulutus Mike´ilt, kelle
tegelik nimi oli Michel de Nostradame. See mees
oli prantsuse arst, kes elas aastatel 1503–1556.
Lõpuks sai ta tuntuks kui lihtsalt Nostradamus.
Nostradamus kirjutas raamatu, mis sisaldas 942
neljarealist poeetilist ennustust, mis olid kirju
tatud neljarealiste luuletustena. Raamatut, mille
eestikeelne pealkiri on „Prohveteeringud", kasu
tavad ja usuvad paljud inimesed. Kõik raamatu
ettekuulutused kõlavad üsna veidralt, just nagu
see, mis on kirjas eespool.
Mis aga saab sellest ennustusest? Kas suudate
nuputada, millist sündmust see ette kuulutab?
Läbi sajandite on inimesed teinud oma ettepa
nekuid. Üks üsna hiljuti sellega seotud inimene
ütles, et Marss on planeet Marss, valitsuskepp
aga viitab planeet Jupiterile. Need kaks planeeti
oleksid pidanud 2002. aasta 21. juunil väideta
valt olema koos või rivistatud. Samal ajal algavat
kohutav sõda. Ainult et seda ei juhtunud.
Tegelikult nõustuvad paljud asjatundjad sellega,
et Nostradamuse ennustused võivad tähendada
kõike, mida te soovite, et need tähendaksid!
Oluline on meeles pidada, et tuleviku ennusta
mine ei ole alati prohveti peamine töö. Nad või
vad ka kirjutada, jutlustada või edastada Jumala
sõnumit mõnel muul viisil.
Aga kuidas sa tead, et prohvet on tõesti Jumala
sõnumi tooja? On neli viisi, mis aitavad meil
teada, kas prohveti sõnum on pärit taevast või
kuskilt mujalt.
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PIIBEL. Prohvet Jesaja kirjutas: „Õpetuse ja tun
nistuse juurde! Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole
koitu." (Jesaja 8:20) Kui prohvetid ei räägi Piibli
järgi, siis sellepärast, et neis pole valgust. Teisi
sõnu, inimese ennustus peab vastama sellele,
mida Piibel antud teema kohta ütleb.
TEOD. „Te tunnete neid nende viljast." (Matte
use 7:16) Kuidas elab end prohvetiks nimetav
inimene? Kas ta petab? Kas ta räägib halbu
sõnu? Tõelise prohveti elus ilmnevad Vaimu vil
jad, millest on kirjutatud Galaatlastele 5:22, 23:
armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, hea
dus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Teisisõnu,
ta peaks olema selline, nagu on Jeesus!
TULEMUSED. „Aga prohvet, kes kuulutab rahu,
tunnistatakse alles siis prohvetiks, kelle Issand
tõesti on läkitanud, kui selle prohveti sõna on
täide läinud." (Jeremija 28:9) Kuidas saavad
olukorrad pöörduda pärast seda, kui prohvet
on oma sõnumi edastanud? Kas ennustus läheb
täide?
JEESUS. „Te tunnete Jumala Vaimu sellest: iga
vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tul
nuna, see on Jumalast." (1. Johannese 4:2) Mida
ütleb prohvet Jeesuse kohta? Kui see on midagi
sarnast nagu „noh, Jeesus oli hea õpetaja, aga
ta ei olnud Jumala Poeg", siis jookske hästi
kaugele.
KAS TEADSID?
USA-s väitis mees nimega Harold Camping, et ta
teab Jeesuse tagasituleku kuupäeva. Tal oli palju
järgijaid isegi pärast seda, kui Jeesus ei tulnud
tagasi neil kuupäevadel, mida ta ennustas:
6. septembril 1994, 21. mail 2011 ja 21. oktoobril
2011.
Piiblis on mainitud mõnda valeprohvetit, nende
hulgas üks mees nimega Hananja. Tema kohta
saate lugeda Jeremija 28:15–17.
MÕTLE SELLELE
• Miks peaks keegi, kes ei ole päris prohvet,
väitma, et ta on prohvet?
• Mis sa arvad, kas saatan võib olla teatud vale
kuulutuste taga? Miks jaa või miks mitte?
Põhjenda oma vastust.
• Kuidas reageeriksid, kui keegi ütleks sulle, et
ta on Jumala prohvet?
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Teisipäev
Mälupärl: „Püüa hoolega osutuda Jumala
ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis
häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti."
2. Timoteosele 2:15

Koodi
murdmine

„M

is kummaline kivi!“ võis Pierre
mõelda. See oli 1799. aasta juulis.
Mees nimega Pierre-Francoise
Bouchard aitas taastada iidse Egiptuse kind
lust Rosetta linna lähedal. Äkitselt märkas ta
maa seest midagi välja paistmas. Selgus, et see
on suur must kiviplaat. Kivi peal oli kiri. Hiljem
hakkasid inimesed seda ühetonnist musta kivi
uurima; see sisaldas sõnumeid, mis olid kirjuta
tud kolmes erinevas keeles või kirjastiilis. Esi
mene oli kreeka keel, teine Egiptuse keel nimega
demootika. Kolmas käsikirja rühm oli Egiptuse
hieroglüüfid – sümbolitel ja piltidel põhinev
kirjasüsteem.
Eksperdid olid ärevuses! Nad mõistsid, et need
kolm erinevat keelt peavad rääkima sama lugu!
Kuni selle ajani polnud keegi neist aru saa
nud, kuidas neid väga vanu Egiptuse sõnapilte
mõista. Aga nüüd, kasutades kahte esimest
keelt oma koodi võtmena, suutsid nad lõpuks
mõista kolmandat keelt – hieroglüüfe!
Kogu Rosetta kivi mõistmine võttis kaua aega,

kuid see oli tööd väärt. Tänu sellele avastusele
oli iidne Egiptuse hieroglüüfide kood lõpuks
murtud!
Nii nagu inimesed vajasid hieroglüüfide mõist
miseks Rosetta kivi, vajame meie ennustuste
mõistmiseks õiget teavet. Ilma ennustuste
mõistmiseks vajaliku infota lõpetame Piibli vale
tõlgendamisega! Liiga paljud inimesed kaldu
vad Piiblist kõrvale, kui nad üritavad ettekuu
lutusi ise seletada, ja jõuavad päris veidrate
tõlgendusteni.
Siin on mõned näpunäited, mis aitavad teil proh
veti ennustusi lugedes õigel rajal püsida.
Alati palveta, et Püha Vaim aitaks sõnumist aru
saada. Võta vastu kogu taevane abi, mida saad!
Tunne oma Piiblit. Isegi kui ennustusest on raske
aru saada, on sellest abi, kui tead üldist ehk pea
mist sõnumit Jumala kohta: Ta armastab sind ja
tahab sind ühel päeval endaga taevasse võtta.
Piibel on vundament, mis aitab mõista aina
rohkem! Palu abi inimestelt, keda usaldad.
Prohveteeringud võivad segadusse ajada. Kui sa
ei suuda neid mõista või kui oled kuulnud kahte
erinevat tõlgendust, otsi abi inimeselt, kelle
kohta sa tead, et ta armastab Jeesust.
Ära arva, et sa pead kõike kohe teadma. Palu
igal päeval Jumalat, et Ta näitaks sulle, mida sa
pead Temast teadma. Kui on õige aeg, annab Ta
sulle mõistmise – üks kuulutus korraga.
KAS SA TEADSID?
Sõnad Rosetta kivil on tegelikult üsna igavad.
See on koopia seadusest, millega tähistatakse
päeva, mil Ptolemaios V Epiphanes sai Egiptuse
kuningaks.
Piiblis on paljud prohvetid Egiptusest kirjutanud.
Üks neist ka Hoosea: „Kui Iisrael oli noor, siis ma
armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egip
tusest." Hoosea 11:1
Kuhu viisid Maarja ja Joosep Jeesuse, kui nad
põgenesid kuningas Heroodese eest? JAH –
Egiptusesse! Sealt läks väike perekond elama
Naatsaretti.
MÕTLE SELLELE
• Oled sa kunagi avastanud midagi põnevat,
leidnud midagi? Kas see aitas sind mingil moel?
Kui jah, siis kuidas?
• Kuidas sa end tunned, kui sa ei saa millestki
aru? Mida sa teed, et aru saada?
• Kas tead mõnda või ühte Piibli prohvetikuulu
tust, mida on kerge mõista? Mida see sinu jaoks
tähendab?

Kolmapäev
Mälupärl: „Teie aga olete valitud sugu,
kuninglik preesterkond, püha rahvas,
omandrahvas, et te kuulutaksite tema
kiidetavust“, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse."
1. Peetruse 2:9

Krystali julgus

K

rystal oli väga nutikas. Hinnete järgi oli
Krystal oma klassi parim õpilane.
Ühel päeval jahmatasid Krystalit tema
õpetaja hr Campelli sõnad. „Te olete heade
hinnetega liiga ära harjunud," ütles õpetaja
kalgilt. „Las ma ütlen teile midagi: ma teen kõik
endast oleneva, et seda probleemi parandada."
Rabatud Krystal püüdis aru saada, miks hr
Campell temaga nii ebasõbralikult oli rääkinud.
Üks vähestest kristlastest oma koolis, mõtles
Krystal, kas oli tema usk ehk kuidagi seotud hr
Campelli suhtumisega.
Nädalate möödudes tegi hr Campell kogu aeg
Krystali elu keeruliseks. Ühel päeval räägiti tun
nis sellest, kuidas elu alguse sai. Tundus, et ena
mik tema klassikaaslasi usub evolutsiooni. Üks
ütles, et usub loomist, kuid Piiblis mainitud kuus
päeva pidi tegelikult olema miljonite aastate
pikkune aeg. Viimaks võttis Krystal sõna: „Mina
usun, mida Piibel loomise kohta räägib," ütles ta.
„Piibel ütleb, et kuue päevaga tegi Jumal taeva ja
maa, mere ja kõik, mis neis on..."
„Oota!" segas hr Campell ebaviisakalt vahele.
„Kas sa tahad öelda, et päriselt ka usud seda
jama?"
„Jah," vastas Krystal. „Kui Jumal on see, kelle
Ta ütleb enese olevat, siis miks ei võiks Ta kuue
päevaga luua maailma? Miks peaks Ta vajama
miljoneid aastaid? Lihtsalt sellepärast, et meie
ei saa aru sedalaadi väest ja jõust, ei tähenda, et
seda pole olemas."
„See on hull jutt!" ütles hr Campell muiates.
„Mis saab dinosaurustest? Mis nendega juh
tus?“ küsis ta. Kui Krystal selgitas oma usku Noa
veeuputusse, viskas hr Campell pea kuklasse ja
naeris. „Kas sa tõesti usud seda? Kui rumalaks
sa võid end veel teha?"
Midagi kurja tundus tulevat hr Campelli peale.
Ta tormas kooli koridori. Silmates paari õpetajat
ja gruppi õpilasi, hüüdis ta: „Te peate tulema ja
kuulama, mida Krystal usub!" Peagi oli ruum täis
õpetajaid ja õpilasi, kes kõik pilkasid Krystali.
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Hoolimata kõikidest probleemidest, mida
hr Campell pidevalt põhjustas, olid Krystali
hinded endiselt paremad kui kellelgi teisel. See
tähendas, et ta saab viimasel koolipäeval kõne
pidada.
Ühel päeval kutsus direktor ta kõrvale. „Nii,
Krystal, ma tean, et sa oled kristlane, kuid sa
ei saa lisada oma kõnesse palvet. See on sea
dusega keelatud." Kuid Krystal teadis, et see
pole tõsi. „Ei, hr Sheffield, seaduse järgi võin ma
palvetada, kuni kooliametnikud ei ütle mulle
ette sõnu, mida öelda." Direktor teadis, et ta on
löödud.
Kui jõudis kätte päev, mil Krystal pidi kõnet
pidama, kõndis ta poodiumile, langetas pea
ja palvetas. Pärast aamenit jätkas ta vägeva
kõnega.
Hiljem õnnitlesid teda pere, sõbrad ja klassikaas
lased ning paljud teisedki.
Kui tänulik ta oli, et Jumal, kes oli ta loonud,
aitas tal jääda Tema nimel tugevaks.
Lugu on kohandatud Richard G. Edisoni artiklist „Krystali
kindel veendumus“, Guide, 11. märts 2006

MÕTLE SELLELE
• Oled sa varem kuulnud Ellen White´ist? Kui jah,
mida sa temast arvad? Kas sa tead midagi Ellen
White´i tööst? Mis sõnad tulevad sulle temale
mõeldes pähe?
• Arutlege selle üle perekonna palveaegadel või
hingamispäevakoolis.
• Mis olukorras saaksid sina kasutada mõnd tae
valist tarkust? Kust sa saaksid teada, kas Ellen
White kirjutas midagi selliste olukordade kohta?
PROOVI JÄRELE
Mine jaluta pargis, metsas või mujal loodu
ses. Kirjuta üles vähemalt viis asja, mida sa
näed ja mis muudavad evolutsiooni uskumise
keeruliseks.
Kirjuta mõne nädala jooksul üles probleemid,
mis sinu elus on. Uuri kas ise või sõbra ja/või
usaldusväärse täiskasvanu abiga, kas leiate
mõnele neist probleemidest Ellen White´i kirju
tistest abi. Ka hingamispäevakooli õpetaja või
pastor saavad aidata.
Loe ja/või vaata videot dinosauruste kohta. Kas
see, mida teada saad, sobib kokku sellega, mida
Ellen White kirjutab ja Piibel ütleb?
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Neljapäev
Mälupärl: „Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad
unenägusid nähes, teie noored mehed
näevad nägemusi." Joel 3:1

Politseiniku
unenägu

M

itmed politseinikud Uus-Meremaal
Lõuna-Aucklandis olid väsinud lokkavast
kuritegevusest oma piirkonnas. Nad
küsisid üksteiselt: „Mida me saaksime olukorra
muutmiseks teha?" „Mis oleks, kui me annak
sime esmakordsetele kurjategijatele midagi
lugeda, mis aitaks neil tulevikus paremaid
valikuid teha?" küsis vanemseersant. Kui politsei
nikud edasi arutlesid, tulid nad ideele ajakirjast,
milles oleksid lood kurjategijatest, kes olid oma
elu Jeesusele andnud. Nad panid ajakirjale ka
nime: Crime2Christ (Kuritöö Kristuseni). Kõik
olid uue ajakirja ideest vaimustuses, kuid nende
politseijaoskonnal polnud selle rahastamiseks
piisavalt vahendeid.
Siis ühel ööl nägi sama politseiseersant kum
malist und. Selles unenäos oli lapseootel naine.
Naise pea kohale olid kirjutatud sõnad „seits
menda päeva adventist". Järsku seersant ärkas.
„Ma pean oma unenäo üles kirjutama," ütles ta
endamisi. Olles unenäo kirja pannud, läks ta jälle
magama.
Järgmisel hommikul politseijaoskonnas ütles
seersant teistele, mida see unenägu tema
arvates tähendab: „Ma usun, et seitsmenda
päeva adventistide kogudus „sünnitab" selle
ajakirjaprojekti."
„Mina olen seitsmenda päeva adventist!" ütles
üks politseinikest õhinal. „Ja ma tean koha
likku adventkogudust, mis oleks aitamisest
huvitatud."
Peagi kohtus politseiseersant lähedal asuva
Papatoetoe seitsmenda päeva adventistide

koguduse pastor Hurlow´ga. „Jah," ütles pastor
naeratades, „me aitame meelsasti selle projek
tiga." Ent pastor Hurlow selgitas, et kirik aitab
kirjutamisel ja muudes ülesannetes, kuid ei
suuda aidata rahaliselt.
Järgmisel päeval sisenes politseijaoskonda üks
naine ja palus võimalust vanemseersandiga
rääkida. Kui mees tuli, ütles naine: „Jumal saatis
mind siia. Ma ei tea, miks, aga öelge mulle, mida
te kogukonnas teete?"
Pärast seda, kui seersant rääkis talle ajakirja
projektist, ütles naine: „Nüüd ma tean, miks
Jumal mind siia teie juurde saatis. Ma soovin teha
väikese annetuse. Ma pean selle pärast palve
tama ja mõne inimesega nõu pidama, siis tulen
tagasi."
Mõni päev hiljem naasis naine jaoskonda. „Mul
on 10 000 dollarit teie projekti jaoks," ütles ta
rõõmsalt. Sellest piisas ajakirja esimese numbri
trükkimiseks! „Oh," lisas naine. „Mul on ka järg
mise numbri raha."
Ajakirja „Crime2Christ“ esimeses numbris oli lugu
Amosest, kes oli suure jõugu, The Head Hunters
(Peakütid) asutaja, ja naisest, kes oli enne kur
jategija, aga kellest sai Jeesuse Kristuse järgija.
Palju inimesi ristiti, sest nad lugesid sellest aja
kirjast midagi, mis puudutas nende südant. Kui
Jumal annab kellelegi unenäo, siis Ta aitab selle
ka teostada!
Lugu on kohandatud Andrew McChesney artik
list „Politseiniku unenägu“ aadressilt
am.adventistmission.org.
KAS SA TEADSID?
Piibel ütleb, et unenägudel on siiani oluline osa
prohvetluses (vaata tänast mälupärli). Kuna
prohveti töö võib hõlmata enamat kui tulevikust
rääkimist, näiteks õpetamist või jutlustamist,
võib Jumal ühel päeval valida sinu oma prohve
tiks – isegi kui sa ei oska tulevikku ennustada!
MÕTLE SELLELE
• Kuidas saame teada, kas inimese unenägu (või
mõni muu eriline sõnum) on tõesti Jumalalt?
• Kuna prohvetluse and võib sisaldada ka õpe
tamist ja jutlustamist, siis kas kõik õpetajad ja
jutlustajad on seega prohvetid? Miks või miks
mitte?
Paljud kristlased usuvad, et 1780. aasta pime
päev oli prohvetlik märk. Tegelikult kirjutas sel
lest George Washington. Täna väidavad mõned
teadlased, et pimeda päeva põhjustas Kanada
metsatulekahjust tulnud suits. Kas see muudab
midagi?

Reede
Mälupärl: „Need on need, kes järgivad
Talle, kuhu ta iganes läheb."
Ilmutuse 14:4

Unenägu rohelisest nöörist

E

llen oli heitunud! 15-aastane tüdruk armas
tas Jeesust, aga ta tundis, et ei suuda iial
olla piisavalt hea, et Talle meeldida. Ellen
kirjutas oma tunnetest: „Mulle tundus, et mu
hukatus oli juba kindel, et Issanda Vaim oli mu
maha jätnud, et mitte kunagi tagasi pöörduda."
Ent ühel ööl nägi Ellen unenäo, mis aitas tal
näha asju täiesti uues valguses.
Unenäos nägi Ellen end sügavas kurbuses. „Kui
ma vaid näeksin Jeesust, Tema aitaks mul end
paremini tunda.“ Just sel hetkel ilmus unenäos
ingel. „Kas sa soovid Jeesust näha?" küsis ingel
Ellenilt. „Ta on siin ja sa võid Teda näha, kui sa
soovid. Võta kõik, mis sul on, ja järgne mulle."
Muidugi ta soovis Jeesust näha! Niisiis kogus
Ellen kokku kõik, mis tal oli, ja järgnes inglile.
„Vaata ikka ülespoole," ütles ingel, „muidu võib
pea ringi käima hakata ja sa võid kukkuda."
Millise unenäo Ellen oli saanud! Tema süda oli
täis rõõmu, kui ta järgnes inglile kitsast järsust
trepist üles. Lõpuks seisid nad ukse ees.
„Jäta oma asjad siia," ütles ingel. Seda öeldes
lükkas ta ukse lahti… ja seal seisis Jeesus!
Ellen ei suutnud seda kuidagi uskuda. Järsku
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langes ta Päästja jalge ette. Jeesus tuli Ellenile
lähemale. Õrn naeratus näol, pani Ta oma käe
tüdruku pea peale. „Ära karda," ütles Ta Ellenile.
Ellen tundis, et on liiga suure rõõmuga täidetud,
et isegi rääkida. Unenäos näis ta teadvat, et
jõuab ise taeva rahusse! Jeesuse armastav pilk
oli endiselt Ellenil ja ta süda rõkkas rõõmust.
Nüüd mõistis Ellen, et ainult Jeesust usaldades
saab ta ühel päeval elada taevas.
Peagi avas ingel ukse ja nad lahkusid Jeesuse
juurest, aga miski oli muutunud – midagi
sõnulseletamatut.
Nüüd juhtus unenäos veel üks ebaharilik asi.
Ingel andis Ellenile rohelise nööri. „Pane see
südame juurde," juhendas ingel. „Kui sa soovid
Jeesust näha, võta see roheline nöör ja venita
lõpuni välja. Tee seda sageli, sest sa ei soovi ju,
et nöör läheks sõlme," rääkis ingel.
Elleni jaoks tähistas roheline nöör usku ja
usaldust Jeesusesse. Unenäos hoidis Ellen nööri
südame lähedal ja läks rõõmsalt kitsast trepist
alla. Kogu tee kiitis ta Jumalat ja rääkis õhinal
kõigile, keda ta kohtas, kust nad võivad Jeesuse
leida.
Kui Ellen ärkas, tundus maailm helgem ja tema
südames oli rahu, mida seal varem ei olnud. Ja
see kõik oli tänu Jeesusele!
Ellen G. White,„Varajased kirjutised“, lk 79. Loe ka lk 80 ja 81.

MÕTLE SELLELE

• Mis on rohelise nööri unenäo peamine mõte?
• Kas Ellen White’i kirjutised on sinu elu mõjuta

nud? Kui jah, siis kuidas?
• Mis sa arvad, miks ei pööra mõned inime
sed Ellen White´i kirja pandud sõnumitele
tähelepanu?

PROOVI JÄRELE
Kasuta kingapaela, lõnga või midagi sarnast ja
tee enda roheline nöör. Hoia seda seal, kus see
aitab kõige paremini meelde tuletada, et igal
ajal on hea usaldada Jeesust! Võid lisada nöörile
oma lemmiktõotusi Piiblist.
Lõika tugevamast paberist umbes 18 cm pikk
ja 13 cm lai ristkülik. Lõika sellest lahtikäiv uks,
jättes umbes poolteist sentimeetrit ukseraami.
Joonista või leia kena pilt Jeesusest ja liimi see
ukseraami tagaküljele. Kui soovid, võid lõigata
uksele ka aknad. Nüüd, kui ukse avad, ootab
sind Jeesus!
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Teine hingamispäev
Mälupärl: „...sest Jeesuse tunnistajaks on
prohvetluse vaim!" Ilmutuse 19:10

Uskumatu
nägemus

J

ames White oli pühapäeva pärastlõunal ühel
matusetalitusel Ohio osariigis Lovett Gro
ve´is lõpetanud jutluse. Tema naine Ellen
astus väikese koolimaja ette, kus matuseid
peeti. Ta soovis jagada julgustavaid sõnu. Kuid
Jumalal oli selleks hetkeks ajaloos plaanitud
midagi erilist. Äkitselt tõmmati Ellen näge
musse – nii oli temaga juhtunud palju kordi
varemgi. Nägemuses näitas Jumal talle stseene
nähtamatust võitlusest Jeesuse ja saatana vahel.
Ta nägi, kuidas saatan oli kunagi austatud ingel
taevas, samuti seda, kuidas ta oli pattu teinud
ja maa peale heidetud. Kuna Ellen viibis näge
muses, läksid stseenid kiiresti. Ta nägi Jeesuse
surma Kolgatal ja seda, kuidas pühapäev asen
dab tõelise hingamispäeva kui Jumala erilise
päeva. Ellenile näidati ka, kuidas saatan üritab
inimesi pettes meelitada neid arvama, et surnud
inimesed lähevad otse taevasse ning et nad saa
vad rääkida oma lähedastega, kes on veel elus.
Viimaks, pärast kahte tundi Elleni nägemus
lõppes, kuid enne rääkis Jumal talle veel midagi.
Ta pidi selle nägemuse kirja panema ja see pidi
saama tuntuks kui suure võitluse nägemus.
Jumal ütles talle, et saatan püüab teda takistada
seda nägemust jagamast.
Kui inimesed koolimajast lahkusid, ütlesid
mõned: „Me oleme täna kummalisi asju näinud!"
Peagi lahkusid James ja Ellen Ohiost ja suundu
sid Michigani, et külastada oma sõpru Palme
reid. Kohe pärast seda, kui nad olid jõudnud
Palmerite koju, juhtus Elleniga midagi. Hiljem
kirjutas ta sellest nii: „Kummaline külm tunne
tabas mu südant, liikus üle mu pea, alla pare
male küljele… Ma proovisin kasutada vasakut
kätt ja jalga, kuid need olid täiesti kasutud."¹
Saatan juba üritaski takistada nägemust kirja
panemast. Kuid tänu palvele Ellen tasapisi
taastus. Hiljem kirjutas ta: „Mulle näidati näge
muses, et selle ootamatu rünnakuga Jacksonis
kavatses saatan võtta minult elu, et takistada
seda, mida kavatsesin kirjutada. Kuid Jumala
inglid saadeti mind päästma.“2 Issand kuulis ja
vastas oma laste ustavale palvele ning saatana
vägi purunes."3

Viimaks suutis Ellen lõpetada kogu nägemuse
kirja panemise. Mida ta kirjutas, seda saab
lugeda raamatust pealkirjaga „Suur võitlus".
Täna teavad Jumala lõpuaja lapsed tänu proh
vetluse annile, mille Jumal Ellenile andis, kuidas
olla valmis päevaks, mil Jeesus tagasi tuleb. See
on seitsmenda päeva adventistide kogudusele
eriline kingitus. Kuid need sõnumid, mille Jumal
Ellen White´i kaudu andis, ei kuulu vaid ühele
grupile. Need on mõeldud selleks, et jagaksime
neid kogu maailmale!
Milline imeline eesõigus teha teistele midagi
erilist.

PROOVI JÄRELE
Osta või küsi kelleltki raamatut „Tee Kristuse
juurde". Loe igal õhtul enne magamaminekut
mõned peatükid. See raamat aitab õppida Jee
sust rohkem armastama.
Leia mõned eriti tähenduslikud mõtted sellest
või mõnest teisest Ellen White’i raamatust.
Kirjuta need üles. Lõika tugevamast paberist
väikesed kaardikesed ja liimi need mõtted kaar
dile. Kaunista kaardid. Valmista väike karbike
või kaardihoidja, kuhu saad kaardid koguda. Loe
aeg-ajalt neid julgustavaid tsitaate, soovi korral
õpi erilisemad pähe!

¹ Ellen G. White, Ellen White’i elupildid, lk 162

Jätka Ellen White’i tähenduslike mõtete kirja
panemise teekonda. 4

2 Samas, lk 163
3 Ellen G. White, Vaimu annid, 2. kd, lk 272

MÕTLE SELLELE

• Mida vastaksid, kui keegi ütleks, et Ellen

White´i kirjutised ei ole enam olulised ega
vajalikud?
• Kes oli sinu arvates Ellen White´i elus kõige
olulisem? Miks?
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