1. Jutlus

Kogu tõde ühes raamatus
(2 Timoteose 3:16-17)

Sissejuhatus
„Lupin“ oli 2021. aasta üks vaadatumaid telesarju. Selle süžee räägib Senegalist pärit
immigrandi pojast Assane Diopist, kes tuli Prantsusmaale paremat elu otsima, kuid tema isa
Babakar Mõisteti tänu tema tööandjale, rikkale ja võimsale Hubert Pellegrinile, valesti süüdi kalli
teemantkaelakee varguse eest. Politsei tabas Assane Diopi isa ja ta saadeti vanglasse, mistõttu
otsustas Babakar piinlikusest oma kongis endalt elu võtta, jättes teismelise Assane'i orvuks. 25
aastat hiljem ja inspireerituna raamatust “Arsène Lupin”, mille isa oli talle sünnipäevaks kinkinud
– mis räägib vargarüütli elust – otsustab Assane Pellegrini perekonnale kätte maksta, kasutades
oma karismat ja kõike, mida ta on sellest raamatust õppinud.
Assane Diop teeb asju, mis tunduvad võimatud, kuid tänu headele kontaktidele,
tipptehnoloogiale ja peentele lõksudele pääseb ta peaaegu alati; isegi kui ta eksib, on tal varrukas
äss, et keerulistest olukordadest välja tulla. Kuid ükski neist strateegiatest pole täielikult tema, sest
need kõik õpiti Arsen Lupini seiklusraamatust. Lühidalt: „Lupin“ on lugu noorest mehest, kelle
elu mõjutab raamatu lugemine! Ja ma ütlen teile, et see pole erandlik juhtum, on raamatuid, millel
see jõud tõesti on!
Kallis noormees ja noor naine, selles esimeses sõnumis tahaksin sulle näidata raamatut, millel
on jõud muuta sinu elu. Kas tead, millist raamatut ma silmas pean? Piibel: ajaloo kõige olulisem
raamat. See, mis on kõigist teistest raamatutest üle ja mis sisaldab kogu tõde.
Selles sõnumisarjas uurime praegust tõde või õigemini selle aja tõde, milles me elame. Siiski
arvan, et kõigepealt on oluline panna alus, mis toimiks vundamendina igale sõnumile, mida sel
nädalal esitame. Seetõttu peame vastama kahele olulisele küsimusele seoses Piibliga:
Esiteks: milliseid tõendeid on meil uskumaks, et Piibel on ainulaadne kui inspireeritud Jumala
Sõnan?
Teiseks: millist kasu saame noortena Piibli lugemisest ja uurimisest?

Teema arendus
I. Alustuseks vastame esimesele küsimusele: Milliseid tõendeid on meil uskumaks, et Piibel on
inspireeritud Jumala Sõna? On vähemalt neli tõendit, mis kinnitavad, et Piibel on Jumala Sõna.
Tõend #1: Imeline ühtsus
Piibel on raamatute kogu, mille on kirjutanud 40 autorit, kes elasid umbes 1500 aasta pikkusel
perioodil. Need inimesed olid pärit erinevatest riikidest ja paljud neist ei tundnud üksteist.
Mõelge vaid tõsiasjale, et Piibli kirjutajad olid igasuguse taustaga; näiteks Mooses oli Egiptuse
ülikoolides hariduse saanud poliitiline juht ja kohtunik; Taavet oli kuningas, poeet, muusik,
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karjane ja sõdur; Aamos oli loomakasvataja; Joosua sõjaväekindral; Nehemja paganliku kuninga
joogikallaja; Taaniel, peaminister; Saalomon oli kuningas ja filosoof; Luukas, arst ja ajaloolane;
ja Paulus, rabi.
Kuid Piibli kirjutajad ei tulnud mitte ainult erinevast taustast ja paikadest, vaid kirjutasid ka
erinevates kontekstides: Mooses kirjutas kõrbes olles; Jeremija, vanglas; Taaniel, palees; Luukas,
reisil olles; Johannes, pagendati Patmose saarele.
Samuti on Piibel kirjutatud erinevates stiilides ja kolmes erinevas keeles ning kõigele
vaatamata kujutab see endast imelist ühtsust. Näeme seda:
• Piiblil on üks teema: päästmine.
• Piiblil on kangelane: Issand Jeesus Kristus.
• Piiblis on kurjus: kurat.
• Piiblil on eesmärk: avaldada tõde elust ja Jumala iseloomust!
Tõend #2: Imepärane kestvus
Piibel on olnud ajaloo enim vihatud, taga kiusatud ja rünnatud raamat; ükski teine raamat pole
saanud rohkem rünnakuid kui Piibel! Seda on rünnanud keisrid, filosoofid, teadlased ja isegi
usklikud ise; ja nagu me täna näeme, jääb Piibel vaatamata kõikidele rünnakutele alles. Lubage
mul tuua teile näide:
Kuulus prantsuse uskmatu Voltaire, kes suri 1778. aastal, teatas, et sada aastat pärast tema
surma kaob kristlus ja selle Piibel. Ja mis teie arvates juhtus? Vaid 50 aastat pärast tema surma
kasutati tema ajakirjandust ja tema kodu Genfis piiblihunnikute tootmiseks.
Piibli vaenlased tulevad ja lähevad, aga Piibel jääb. Jeesusel oli õigus, kui Ta ütles: "Taevas ja
maa kaovad, aga minu sõnad ei kao kunagi" (Markuse 13:31).
Tõend #3: Ajalooline täpsus
Räägitakse, et inglise arheoloog ja ajaloolane William Mitchell Ramsay (1851–1939), ateist ja
ateistide poeg, püüdis tõestada, et Piibel ei ole usaldusväärne dokument ja kõik tema esitatud
ajaloolised väited on valed.
Niisiis pöördus ta kahe Luuka raamatu poole: evangeelium ja apostlite teod, kuna neis Piibli
raamatutes mainitakse palju kohti, pärisnimesid ja kuupäevi, mida ilmalikud ajalooallikad saavad
hõlpsasti kinnitada või ümber lükata.
Oma eesmärgi saavutamiseks tuuritas Ramsay isiklikult mööda piiblimaid ja pühendas
kakskümmend viis aastat uurimistööle. Tema jaoks oli üllatav näha – läbi arheoloogiliste
väljakaevamiste –, et 32 riiki, 54 linna ja 9 saart, mida Luukas oma teises raamatus mainis, olid
tõelised paigad.
Selle asemel, et tõestada Piibli valet, leidis Ramsay kümneid usaldusväärseid tõendeid, mis
kinnitasid selle ajaloolist õigsust. Maailm oli hämmastunud, kui William Ramsay pöördus
ristiusku ja sai pealegi veel piiblitõe kaitsjaks.
Noored, Piibel ei ole väljamõeldis, see on ajalooline reaalsus!
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Tõend #4: Ettekuulutuste täitumine
Täiendavad tõendid, mis kinnitavad, et Piibel on inspireeritud Jumala Sõna, seisnevad selles,
et selle ennustused täituvad täpselt. Piibel on ainus religioosne raamat, mis sisaldab ennustusi, mis
on ajaloos täpselt täitunud; ainuüksi Vanas Testamendis on üle 2000 ennustuse, mis on täitunud.
Võiksin teile tuua palju näiteid täitunud prohvetiennustustest, kuid lubage mul näidata teile
ainult neid, mis on seotud meie Issanda Jeesuse Kristuse isikuga. Teadlaste sõnul täitis Jeesus
enam kui 300 Vana Testamendi ennustust. Jeesusest Kristusest ennustati:
• Tema teenimise ja surma aastad (Taaniel 9:25-27).
• Tema sünnikoht (Miika 5:2).
• Tema imeline sünd (Jesaja 7:14).
• Täht, kes teataks tema ilmumisest (4. Moosese 24:17).
• Reetmine, mille ohvriks ta pidi saama (Sakarja 11:12).
• Tema surm ja matmine (Jesaja 53:9-12).
• Tema ülestõus (Psalm 16:9-11).
Kõik need Piibli prohvetiennustused ja paljud, paljud teised on täitunud ja me oleme kindlad, et
need, mis veel täituvad, lähevad täide. Kiidetud olgu meie Jumala nimi! Prohvetiennustuste
täitumine on tõend selle kohta, et Piibel on inspireeritud Jumala Sõna.
II. Kuna meil on piisavalt tõendeid, et näidata, et Piibel on inspireeritud Jumala Sõna, vastame
oma teisele küsimusele: millist kasu toob Piibli lugemine meile kui noortele? Piibli lugemisel ja
uurimisel on teie elule palju eeliseid, kuid täna soovin teile esitada ainult kolm neist:
Kasu #1: Piibli lugemine võimaldab sul Jumalat tundma õppida
Jumalast teadmine ei ole sama, mis Jumala tundmine. Kellegi tundmaõppimiseks peate
talle aega pühendama, tema käitumist jäljendama ja temaga koos elama; Jumalat saab tunda Piibli
kaudu. Piiblit lugedes saate viidata tema isikule, iseloomule, õiglusele, halastusele ja armastusele.
"Igavene elu on see," ütles Jeesus, "et nad tunnevad sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust,
kelle sa oled läkitanud" (Johannese 17:3).
Kasu #2: Piibli lugemine annab sulle arukust
Paljude hommikuste uudiste vaatamine, kui valmistute tööle või kooli minema, rakenduste
märguannete täitmine või tervisesaadete vaatamine ei tee teid arukaks, see annab teile lihtsalt
põhitõed, mida peaksite teadma; see on lihtsalt üldine kultuur. Pole tähtis, kui palju raamatuid olete
lugenud teadusest, kirjandusest, filosoofiast või õigusest; see ei tee sind arukaks. Arukus ei tule
inimese intellektist!
Selle asemel näitab Piibel meile, kuidas arukust leida, seda rakendada ja sellest rõõmu tunda.
See tuleb Jumala tundmisest, austusest Tema ja Tema Sõna vastu; see on Tema Kohaloleku otsimise
vili. Piibel on selge, täpne ja annab meile igapäevaseks eluks arukust. Pange tähele, mida ütlevad
järgmised kaks salmi:
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•
•

Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. (Psalm 119:130).
Sest Issand annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja arukus. (Õpetussõnad 2:6).

Kasu #3: Piibli lugemine juhib sind patust eemale küllusliku elu suunas
Küllastades end Jumala Sõnaga ja mõistes oma sõltuvust Jeesusest Kristusest, väheneb meie
südames ja elus võimalus patu teostamiseks. Piibli lugemine muudab meid rahulolematuks sellega,
mida me teame, ja paneb meid minema kaugemale, et mõista Jeesuse lunastustööd ja Tema armu,
seistes seega vastu igasugustele kiusatustele.
Pane tähele, mida ütlevad sulle järgmised salmid: “Kuidas saab noor inimene püsida puhtuse
teel? Sinu sõna järgi elades. Ma olen Su sõna oma südamesse peitnud, et ma ei patustaks Sinu
vastu.” (Laul 119:9, 11).
Jeesus ütles: "Ma olen tulnud, et neil [ja teil!] oleks elu ja seda oleks ülirohkesti!" (Johannese
10:10).
Kokkuvõte
Kallid noored, Piibel on inspireeritud Jumala Sõna, millel on vägi muuta teie elu. Mõni aeg
tagasi oli mul võimalus kuulata Juan Briceño lugu. Juba noorest peale arvas ta, et inimesed võivad
elada ilma Jumalata. Seda mõtet silmas pidades elas Juan nii, nagu ta tahtis; esmapilgul oli kõik
hästi: ta töötas, lõbutses ja nautis alati elu, kuid sisimas tundis ta tühjust.
Püüdes seda auku täita, pöördus ta narkootikumide poole. Juan selgitas, kuidas ta sukeldus
täielikult uimastimaailma, mis oli teda 14 aastat orjastanud. Ja ta mitte ainult ei tarbinud neid, vaid
läks isegi nii kaugele, et jagas neid ka. Kui kahju!
Juani sugulased kaotasid igasuguse lootuse muutuseks. Nad olid teinud kõik inimlikult
võimaliku, et teda aidata aga kahjuks olid kõik nende pingutused asjata.
Ühel päeval käis Juan sõbra sünnipäevapeol ja nägi gruppi hästi riietatud noormehi, kelle
käitumine ja jututeemad olid teistest temavanustest poistest väga erinevad. Mõne aja pärast sai Juan
aru, et tegemist on adventnoorte rühmaga.
Siis astus Juan nende poole kõhkleva hirmutundega, arvates, et nad lükkavad ta tagasi; kuid
tema üllatuseks võtsid need noored ta armastusega vastu. Nad rääkisid temaga, palvetasid ja
koosoleku lõpus kinkisid talle Piibli.
"Mul polnud kunagi Piiblit käes olnud," ütles Juan, "aga tol päeval, kui sünnipäevalt lahkusin,
hakkasin lugema Jumala Sõna. Sellest päevast peale hakkas mu elu muutuma."
Sellest õhtust, mil Juan Piiblit lugema hakkas, on möödunud 13 aastat. Tänapäeval ei ole Juan
narkootikumidega seotud mees, vaid vaba mees, kes elab õnnelikult oma naise ja lastega.
Jumala Sõna tegi tema elus ime ja muutis ta! Kiidetud olgu Issanda nimi!
Noored, kutsun teid iga päev Piiblit uurima. Määrake tavaline kellaaeg, et kuulda Jumala
häält. Kinnitan teile, et kui muudate selle harjumuseks, ei muutu teie elu kunagi endiseks. Ja
palun ärge kunagi unustage seda: kogu Pühakiri on Jumala poolt inspireeritud ja kasulik
õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks ja õigluses kasvatamiseks, et Jumala sulane oleks
täielikult varustatud igaks heaks teoks. (2. Timoteosele 3:16-17).
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1.
2.
3.
4.
5.

Küsimused uurimiseks ja mõtisklemiseks
Milliseid tõendeid on meil selle kohta, et Piibel on Jumala inspireeritud Sõna?
Mitu prohvetiennustust täitis meie Issand Jeesus Kristus oma elus ja teenistuses?
Mida avastas William Mitchell Ramsay seoses Piibli ajaloolise täpsusega?
Millist kasu saame noortena Piibli lugemisest ja uurimisest?
Mida õpetab meile 2. Timoteosele 3:16–17?
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2. Jutlus

Tõeline Superkangelane
(Ilmutuse 1:1)

Sissejuhatus
Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mind on alati rabanud superkangelaste lood. Need, kellel on
supervõimed ja kes on ainsad, kes suudavad päästa planeedi ja mõnikord ka universumi!
Superkangelased köidavad meie tähelepanu ja imetlust: oleme lugenud nende lugusid, vaadanud
nende filme ja ostnud nende videomänge. Keda poleks hämmastanud Supermani, Raudmehe,
Batmani, Spidermani, Wonder Womani, Musta Pantri ja Kapten Ameerika tegevus?
DC Comicsi ja Marvel Universe’i sõnul vastutavad need tegelased meid hävitada ähvardavate
vaenlaste vägede eemaldamise eest. Nad ei karda midagi ega kedagi ja suudavad oma
supervõimetega sooritada kujuteldamatuid vägitegusid. Nende lood on nii šokeerivad, et 2014.
aastal müüdi DC Comics’i ajakiri, kus esmakordselt ilmus Superman, eBay kaudu vähemalt 3 207
852 dollari eest! 1
Kuigi need superkangelased köidavad meie tähelepanu, teame, et nad on koomiksi loojate
kujutlusvõime vili. Nad pole päris! Nad eksisteerivad ainult meie kujutluses ja meie ekraanidel!
Siiski on olemas tõeline superkangelane, kes pole fantaasia vili. Sellel superkangelasel on
ülivõim olla ainuke, kes suudab tuua rahu häiritud südamesse, lohutust ahastavale hingele, lootust
neile, kellel on nutmisest küllalt, ja päästmist kadunutele. Kas soovite teada nii võimsa
superkangelase nime? Tema nimi on Jeesus: ajaloo tõeline superkangelane.
Mõtte arendus
I. Piiblit lugedes mõistate, et iga selle loo ja iga selle õpetuse eesmärk on näidata meile Jeesuse
Kristuse isikut, iseloomu ja väge. Piibli superkangelane on Jeesus!
Kõigist Piibli raamatutest räägib meie superkangelasest kõige rohkem viimane raamat: Ilmutus.
Ilmutuse raamatu kirjutas umbes aastal 96 pKr Johannes. Kas sa tead, kes Johannes on? Kas sa
mäletad?
Johannes oli üks kaheteistkümnest jüngrist, kes, alles noore mehena, vastas hetkegi mõtlemata
Jeesuse kutsele positiivselt (Matteuse 4:21). Selle tulemusena muutus tema elu.
Enne tema kutset tunti teda kui "äikese poega" (Markuse 3:17). Pärast kohtumist Jeesusega sai ta
tuntuks kui "armas jünger" (Johannese 21:20-24). Milline muljetavaldav ja imeline
transformatsioon! Kas teadsid, et Jeesus tahab sinuga sama teha? Kui võtate Teda täna oma
Päästjaks, ei ole teie elu enam kunagi endine!
Johannes, "armastatud jünger", kirjutas viis Uue Testamendi raamatut: Johannese
evangeelium, kirjad 1, 2, 3 ja Ilmutusraamat. Aga sa tead? Paljudele noortele meeldib lugeda ainult
Johannese evangeeliumi, mitte Ilmutusraamatut!
1

https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-10-comics-mas-caros-historia-20160326102823.html
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Olen kuulnud mõningaid noori ütlemas: "Ilmutusraamat on raskesti mõistetav raamat. See on täis
sümboolikat, salapäraseid numbreid, salakoode ja peidetud võtmeid." Teised on mulle tunnistanud,
et neile ei meeldi Ilmutusraamat, sest see näeb välja nagu õudusfilm, kus räägitakse
metsloomadest, draakonitest, surmast, katkudest, haigustest, valust ja hävingust.
Aga kas see on ka tõsi? Kas Ilmutusraamat on hirmu ja varjatud saladuste raamat? Ilmutusraamat
ei ole hirmuraamat; hoopis vastupidi: Ilmutusraamat on Jeesuse Kristuse täisvärviline portree, mis
rõhutab Jumala armastuse võidukäiku! Et saaksite aru, et see, mida ma teile räägin, on tõsi, lubage
mul lugeda selle imelise raamatu paar esimest salmi:
Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma sulastele, mis
peatselt peab sündima. Ta näitas seda, läkitades oma ingli oma sulase Johannese juurde,
kes on tunnistanud Jumala sõna ning Jeesuse Kristuse tunnistust, kõike, mida ta on näinud.
Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis
sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. (Johannese Ilmutus 1:1-3).
Kas panite hästi tähele? Ilmutusraamat on Jeesuse Kristuse ilmutus. eestikeelne sõna ilmutus
on tõlge kreekakeelsest sõnast apokalypsis ja tähendab sõna-sõnalt paljastama või avastama. Kas
olete kunagi näinud kunstiteose avalikustamist? See on oluline sündmus, kus keegi tõmbab nöörist
ja esimest korda nähakse kunstiteost avalikult nii, nagu kunstnik on ette näinud. Täpselt seda
tähendab sõna Ilmutus! See on eesriide eemaldamine, et Jeesuse Kristuse kuju saaks ilmuda kogu
Tema aus ja hiilguses!
Just sel põhjusel on Ilmutusraamatu igas 22-s peatükis peategelaseks Jeesus Kristus, kes võtab
erinevaid nimesid ja täidab erinevaid funktsioone. Meie superkangelast mainitakse enam kui 38
erineva nime ja kirjeldava tiitliga; ainuüksi esimeses kolmes peatükis mainitakse teda erineval
viisil 137 korda ja kogu raamatus on tema vägevale isikule umbes 250 viidet.
Me leiame oma superkangelase olevat:
•
•
•
•
•
•
•

Esimene ja Viimane (Ilmutuse 1:17).
Jumala Poeg (Ilmutuse 2:18).
Püha ja Tõeline (Ilmutuse 3:7).
Lõvi Juuda suguharust (Ilmutuse 5:5).
Jumala Sõna (Ilmutuse 19:13).
Kuningate Kuningas ja isandate Issand (Ilmutuse 19:16).
Alfa ja Oomega (Ilmutuse 22:13).

II. Milliseid üleloomulikke võimeid Ilmutusraamat Jeesuses Kristuses esile tõstab? Neid on palju!
kuid lubage mul tutvustada teile neist ainult kolme. Alustuseks räägime sellest, et meie
superkangelane on Looja Jumal. Ilmutuse 3:14 ütleb meile, et Jeesus on "Aamen, ustav ja tõeline
tunnistaja, Jumala loomise Algus".
Jeesus on loomise algus. Kas see tähendab, et ta on loodud olend? Pole võimalik! Selles salmis
kasutatud sõna "algus" tuleb meile kreekakeelsest sõnast archē, mis tähendab algatajat või
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valitsejat. Meie superkangelane on looja, loodu algataja ja kõrgeim valitseja! Vaatame, mida
Johannes ise kirjutas Jeesuse jumalikkuse kohta:
Alguses oli Sõna Ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala
juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. (Johannese 1:13).
Kuna me teame, et meie superkangelane on looja, siis räägime mõnest tema omadusest. Kas
teadsite, et kõigist nimedest ja tiitlitest, mille meie Jeesus võttis Ilmutusraamatus, on üks neist
tema lemmikuim?
Kummalisel kombel on see nimi „Tall“. Ilmutusraamat kasutab seda nime Jeesusele
viitamiseks 28 korda! Meie jaoks on veidi kummaline, et just seda nime kasutab Ilmutusraamat
kõige enam meile Jeesusest jutustades, kuna tallekese kujutis toob meie teadvusesse hapruse ja
haavatavuse.
Ma pole kunagi kuulnud, et korv- või pesapalli- või jalgpallimeeskond kasutaks oma
sümbolina talle kujutist! Me kuuleme Bullsist või Timberwolvesist, aga ma pole kunagi kuulnud
meeskonnast nimega "New York’i Talled"! Kas kujutaksite ette, kuidas fännid end tunneksid?
Keegi ei fännaks sellenimelist meeskonda!
Kuid on oluline, et me mõistaksime, et Jumal toimib hoopis teisiti kui meie, inimesed. Kui
populaarkultuuris on talle kujund nõrkuse sümbol, siis Piiblis võimu ja võidu sümbol.
Näiteks Ilmutusraamatu 5. peatükis kirjeldatakse Talle järgmiselt:
Ja ma nägin trooni ja nelja olevuse ja vanemate keskel seismas Talle, kes oli otsekui
tapetud ning kellel oli seitse sarve ja seitse silma - need on seitse Jumala vaimu, kes on
läkitatud kogu ilmamaale. (s. 6).
Selles salmis näeme, et tallel on seitse sarve ja seitse silma. Võib-olla oleme veidi segaduses
ja mõtleme: mida see tähendab? On ülimalt oluline mõista, et Ilmutusraamat on kirjutatud
sümboleid kasutades, ja sümbolite mõistmiseks on vaja neid võrrelda ülejäänud Piibliga.
Sarved tähistavad piibli prohvetlikus keeles väge, jõudu, au ja ülendamist (5. Moosese 33:17;
4. Moosese 23:22); samuti on silmad teadmiste ja tarkuse sümboliks (Psalm 34:15; 1. Peetruse
3:12). Teisest küljest on Piiblis number 7 täiuslikkuse sümbol. Nii et seitsme sarve kujutis esindab
täiuslikku jõudu (kõikvõimsust). Seitsme silma kujutis omalt poolt viitab täiuslikule teadmisele
(kõikteadmisele).
Kiitus olgu Jumala nimele! Meie superkangelane suudab kõike ja teab kõike! Tema jõud ja
teadmised on täiuslikud! Temas pole nõrkust ega lüüasaamist! Ta on igavene ja kõikvõimas!
Lõpuks ütleb Ilmutus meile, et meie superkangelasel on vägi päästa. Ilmutusraamatu 5. peatüki
salmid 9 ja 10 kirjeldavad Talle:
„Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid,
8

sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega
inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja
paganahõimudest
ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie
Jumalale
ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa.”
Jeesus ohverdati sinu ja minu eest ning Tema ohvri tõttu oleme vabanenud hukkamõistust ja
igavesest surmast (Rm 8:1). Meie superkangelane on ustav tunnistaja, surnute esmasündinu ja maa
kuningate suverään. Tema, kes meid armastab, on pesnud meid meie pattudest oma verega ning
teinud meist kuningad ja preestrid Jumalale, oma Isale, olgu au ja kuningriik igavesti (Ilmutuse
1:5-6).

Kokkuvõte
John Franco vajas superkangelase abi. Lapsena kaotas ta kohutavas õnnetuses oma vanemad;
selle tragöödia tõttu pidi ta elama vanavanemate juures, kuid 17-aastaselt lahkus kodust ja reisis
New Yorki Brooklyni maakonda.
Seal olles sai temast jõugu liige ja kõigest 20-aastaselt mõisteti ta relvastatud röövi eest kaheks
aastaks vangi. Vanglas viibides langes ta sügavasse depressiooni.
22-aastaselt vabastati ta tingimisi, kuid narkootikumide, alkoholi ja pideva depressiooni
labürindi ägenemise tõttu viidi ta ravi- ja vaimse tervise keskusesse. Kui ta sellest keskusest
lahkus, polnud tal kuhugi minna, nii et ta sattus New Yorki hulkuriks.
Teda nähti pidevalt tänaval lamamas, üledoosi ohvrina. John vajas hädasti kedagi, kes aitaks
ta sügavast süvendist välja, milles ta oli! Ta vajas sõltuvusest ülesaamiseks superkangelase abi!
Ühel päeval tänaval kõndides leidis ta flaieri, mis teatas nädala evangeelsete loengute algusest
pealkirjaga "Apokalüpsise ilmutused". Ta nägi aadressi ja otsustas kohale tulla.
Kui ta kirikusse jõudis, kuulis ta jutlustajat ütlemas, et Jeesus on ainus, kellel on vägi anda
vabadust, ja enne, kui jutlustaja sõnumi lõpetas, voolasid Johannese silmist pisarad. Sel hetkel
palus ta Jumalat, et ta teeks tema elus ime.
Jumal töötas võimsal viisil tema südames! Jeesus, jumalik superkangelane, tuli talle appi ja
andis talle jõudu kõigi oma sõltuvustega toime tulla! Tänapäeval on John Franco sõltuvustest vaba
noor ja aktiivne Seitsmenda Päeva Adventkoguduse liige.
Kallis noormees ja preili, Jeesus on kogu ajaloo tõeline superkangelane. Seetõttu tahan täna
esitada teile kutse võtta Teda oma ellu.
•
•
•

Kui tunnete end eksinud, on teie superkangelane Jeesus teie Päästja!
Kui tunned end nõrgana, on sinu superkangelane Jeesus kõikvõimas!
Kui sa oled segaduses ega tea, mis teed edasi minna, teab sinu superkangelane Jeesus
kõike!
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•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Kui tunnete end lüüasaaduna ja lootusetuna, on teie superkangelane Jeesus Looja
Jumal!
Tule siia! Tule siia! Loovutage oma elu ajaloo tõelisele superkangelasele: Jeesusele
Kristusele!
Küsimused uurimiseks ja mõtiskluseks
Kes kirjutas Ilmutusraamatu?
Mida tähendab sõna "Ilmutus"?
Mitu nime võtab Jeesus Ilmutusraamatus omaks?
Mida tähendab tallel "seitse sarve" ja "seitse silma"?
Mida on meie superkangelane meie kõigi heaks teinud vastavalt Ilmutuse 1:5-6?
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Jutlus #3

Tõeline “Tähtede sõda ”
(Ilmutuse 12:7-8)

Sissejuhatus
"Kaua aega tagasi, väga kaugel galaktikas..." Kõlab teile tuttavalt? Nii algab Tähesõdade, üks
edukamaid filmiseeriaid ajaloos. Selle loojaks oli George Lucas, kes lõi seitsmekümnendatel
aastatel esimese filmi üheksasest seeriast, mis on köitnud miljonite inimeste tähelepanu.
Tähtede sõja süžee võib kokku võtta järgmiselt: kaugel asuvas galaktikas toimub pikk ja verine
vastasseis Jedide, kes propageerivad korda ja õiglust Galaktilises Vabariigis, kusjuures Luke
Skywalker on kõigist kuulsaim, ja Sithide vahel. Sithid on olendite sekt, kes kasutab galaktilise
domineerimise püüdmisel Jõu varjukülgi, eesotsas särava noore rüütliga Darth Vaderiga, kes
muutis oma karjääri õigluse ja tõe valvurina, et rajada oma julm galaktiline impeerium; oma
peakorterist Surmatähel kavatses Darth Vader hävitada kõik hea universumis, kuid valguse poole
jõud suutsid nende plaanid hävitada, kui hea kurja võitis, naasis rahu taas universumisse.
Sellest loost on lummatud olnud miljonid inimesed! Kuigi selle filmi stsenaarium on
suurejooneline, teame kõik, et sellised „Tähesõjad“ eksisteerivad vaid George Lucase elavas
kujutlusvõimes.
Mis siis, kui ma ütleksin teile, et on olemas tõeline „Tähtede sõda“, kas te usuksite mind?
Tuhandeid aastaid enne seda, kui George Lucas lõi Tähesõdade seeria, oli “armastatud jünger” ja
Ilmutuse kirjanik Johannes juba kirjutanud tõelisest tähtede sõjast. Selles sõjas on kaalul iga
inimese saatus.
Seda tõelist tähtede sõda tuntakse kui Ajastute konflikti või Suurt võitlust. Ilmutusraamat
esitab meile selle kosmilise konflikti kirjeldust täisvärvides ja eriefektidega:
Ja taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, ning lohe
sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur
lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab
kogu ilmamaad - ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. (Ilmutuse 12:79).
Nii et uurime seda tõelist Tähtede sõja draamat. Selleks jagame oma õppematerjali kolmeks
osaks: Esiteks: tutvustame Tähtede sõja peamisi osalisi. Teiseks: teeme ülevaate sõja erinevatest
osadest. Kolmandaks kaalume sõja tulemust.
Mõtte arendus
I. Kõigepealt uurime, kes on tõelise Tähtede sõja peamised näitlejad.
Selle Tähtede sõja peaosalised on Miikael ja draakon. Ja kes nad on? Millist rolli nad
mängivad? Alustuseks tuvastame Miikaeli. See tegelane esineb Piiblis umbes viis korda. Taaniel,
peatükk 10:12-13; 21, näeme teda ühe prohveti nimel võitlemas. Juuda 1:9 näeme teda võitlemas
11

Saatanaga Moosese keha pärast. Samamoodi ütleb Taanieli 12:1, et lõpuajal tõuseb Miikael, et
vabastada Jumala valitud.
On kaks võtme kohta, mis võimaldavad meil Miikaeli tuvastada. Esimene on tema nimi,
mis tuleneb heebrea keelsest sõnast Mikha’el, mis tähendab "Kes on nagu Jumal?" Teine võtme
koht asub Juuda 1:9, mille järgi on Miikael "peaingel" ja Taanieli järgi " vürstide pealik" (Taaniel
10:13, 21). Nende kahe vihje abil võime jõuda järeldusele, et Miikael on Jeesus Kristus. Jeesus on
võrdne Jumalaga (Johannese 1:1-3) ja teda nimetatakse peaingliks (1. Tessalooniklastele 4:16).
Nüüd kus on selge, kes Miikael on, tuvastame draakoni. Ilmutuse 12:9 ütleb, et draakon on
"iidne madu, keda nimetatakse kuradiks ja saatanaks". Pange tähele, et Draakon on Saatan, Jumala
põlisvaenlane.
Teisest küljest, iga kord kui ma seda teemat tõstatan, kerkib esile küsimus: kes lõi saatana?
Mis on tema päritolu? Jesaja 14:12-14 ja Hesekiel 28:11-19 näitavad, et Jumal lõi täiusliku olendi
nimega Lucifer, mis tähendab "valgusekandjat". Ta oli " eeskujulikkuse pitserimärk täis tarkust ja
täiuslikult ilus. " (Hesekiel 28:12), kuid ühel päeval lakkas ta vaatamast Jumalat, et enda üle
mõtiskleda; selle tulemusena täitus ta "ülekohtu" ja "patuga" (Hesekiel 28:16).
Sellest olendist, kes oli kunagi oma vabast tahtest valguse kandja, sai Saatan, Jumala
vastane ja kurjuse autor. Järeldame, et tõelise tähtede sõja peategelased on Jeesus, elu prints ja
Saatan, patu algataja.
II. Teiseks vaatame tõelise Tähtede sõja erinevaid osasid.
Esimene osa leidis aset taevas endas ja me nimetame seda mässuks. Ilmutuse 12:7 ütleb, et
taevas oli suur sõda. Nüüd on oluline mõista, et see ei olnud füüsiline sõda. Sõna "sõda", mida
Johannes kasutab, pärineb kreekakeelsest terminist polemos, millest pärineb üldtuntud sõna
poleemika. See sõda algas ideede ja argumentide sõjana. Saatan, kes on valede isa, püüdis kõigi
vahenditega määrida Jumala iseloomu; tema eesmärk oli tõusta üles ja anastada Jumala koht
(Jesaja 14:12-14). Saatan ütles, et Jumal on türann ja kõik, mida Ta tahtis, oli hoida oma olendeid
alluma. Kuulus kristlik kirjanik Ellen White kirjutas seda esimest episoodi kommenteerides:
Lutsifer, kattev keerub, tahtis olla taevas esimene. Ta püüdis haarata ohjad enda kätte,
juhtida taevased olevused eemale Loojast ja saada endale nende auavaldused. Sellepärast
laimas ta Jumalat, (22) süüdistades Teda eneseülendamissoovis. Ta püüdis omistada
armastavale Loojale oma kurje jooni. Nii pettis ta ingleid. 2
Esimeses sõja osas alistati Saatan ja aeti taevast välja koos ühe kolmandiku inglitega, kes
otsustasid talle järgneda. Miikael sai võidu!
Teine osa on sissetung. Mis juhtus pärast Saatana väljasaatmist? Jumal tõi ilmale imelise
loomise. 1. Moosese raamatu 1. peatükis öeldakse, et Issand lõi kõik asjad kuue päevaga ja et
kuuendal päeval lõi Ta inimese: " Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta
tema, ta lõi tema meheks ja naiseks." (1. Moosese 1:27).
2

Ellen White. The Desire of Ages, Mountain View, CA; Pacific Press Publishing Association, 1898, p. 21.3.
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Jumal paigutas meie esivanemad paradiisi, mida tuntakse Eedeni nime all, ja andis neile käsu,
mis ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa,
sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!” (1. Moosese 2:16-17).
Just siis tungis Saatan Eedeni harmooniasse.
Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta ütles
naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?” Ja
naine vastas maole: „Me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset
aeda, on Jumal öelnud: Te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks!“ Ja
madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest
sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja.” (1.
Moosese 3:1-5).
Kahjuks ei kuuletunud meie esimesed vanemad Issandale ja said selle tulemusel Saatana
orjadeks. Te võite küsida: miks lubas Jumal selle katsumuse? Miks ta ei hoidnud Saatanat
Aadamast ja Eevast eemal? Meil oleks hea mõista, et Jumal on vabaduse Jumal. Ta ei loonud
lihtsalt roboteid, et neid eemalt juhtida. Aadamal ja Eeval oli vaba tahe; nad võisid valida, kas
kuuletuda Jumalale või mitte kuuletuda: kahjuks valisid nad sõnakuulmatuse tee.
Tõelise Tähtede sõja kolmas osa on vallutamine. Saatan arvas, et on hävitanud Jumala
eesmärgid; aga enne maailma rajamist oli välja töötatud vallutusplaan (Ilmutuse 13:8). Pärast
langemist tõotas Jumal saata vabastaja, kes teeb kurjuse valitsusele lõpu. “ Ja ma tõstan vihavaenu
sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa
salvad." (1. Moosese 3:15).
See vabastaja pole keegi muu kui Miikael. Meie Issand Jeesus astub langenud inimese asemele
ja astub vastu Saatanale ja tema deemonlikele väeosadele. Ja nii oligi! Miikael, suur inimeseks
sündinud vürst (Matteuse 1:18), kes maksis oma surmaga lunaraha (Efeslastele 1:7), kuid ei jäänud
hauda, vaid tõusis kolmandal päeval üles ja võitis surma impeeriumi (Heebrealastele 2:14).
Oma sünni, elu, surma ja ülestõusmisega krooniti Jeesus tõelises Tähtede sõjas võitjaks. Tänu
tema võidule saavutas kogu universum võidu Saatana üle:
"Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest
välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl.”
(Ilmutuse 12:10).
III. Tänu Jeesuse saavutatud võidule teame, mis on tõelise Tähtede sõja tulemus
Pole kahtlust, et kurjuse impeerium hävitatakse igaveseks! Ilmutuse 20:10 öeldakse, et kurat
„heidetakse tulejärve”. Tema hävitamine on lõplik!
Ellen White esitab poeetiliste sõnadega tõelise Tähtede sõja lõpu:
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Suur võitlus on lõppenud. Pattu ja patuseid ei ole enam. Kõik on puhas. Kogu ääretu
universum tuksub täiusliku harmoonia ja õnne ühtses rütmis. Temast, kes on kõige Looja,
voogab elu, valgus ja rõõm läbi lõpmatute aegade. Kõige väiksemast aatomist suurima
maailmani kuulutab elus ja elutu oma täiuslikus ilus: “JUMAL ON ARMASTUS!”. 3
Kokkuvõte
Mis on tõelise Tähtede sõja keskne tõde? Jeesus on suur võitja! Tema vallutus ületab isegi Jedi
või Skywalkeri väljamõeldud vägiteod! Tema võit ristil oli tõeline ja ülekaalukas ning kõik, kes
temasse usuvad, naudivad tema võitu olevikus ja kogevad tema kuulsusrikast reaalsust igavesti.
Jennifer läks mõne sõbraga linna peale jalutama. Sel pärastlõunal oli kõik õnnelik. Tema
sõbrad naersid, kui üks neist rahulikult mööda selget tänavat sõitis; äkki, mõne sekundiga muutus
kõik. Juht väljus oma sõidurajalt ja sõitis sisse sõidukile, kus Jennifer sõitis. Mõju oli selline, et
kõik peale tema surid.
Ta viidi kohe kiirabisse; arstid andsid talle vähe elamisaega, nii et vanemad kutsusid pastori ja
koos anusid imet. Ainult ime võis ta surmast päästa ja nii see juhtuski! Jennifer sai intensiivravist
välja! Tema füüsiline ja emotsionaalne taastumine võttis aega, kuid aastaid hiljem ütles ta
tunnistust andes: Jeesus andis mulle võidu!
Kallis preili, Jeesus Kristus võib anda sulle võidu. Selles tõelises Tähtede sõjas võite ka teie
öelda,"selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud." (Roomlastele
8:37).
Küsimused
1. Kes on tõelises Tähtede sõja peaosatäitjad?
2. Kes on Miikael ja mida ta teeb Jumala valitute heaks?
3. Mille ümber sõda taevas keerles?
4. Millise tõotuse andis Jumal meie esivanematele?
5. Mis on tõelise Tähtede sõja tulemus?

Ellen White. The Great Controversy, Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1911,
pp. 678.3.
3
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Jutlus #4

Kaunitar ja Koletis: Päris lugu
(Ilmutuse 12:17)

Sissejuhatus
Populaarne lastejutt Kaunitar ja koletis räägib fantastilist lugu printsist, kes loitsu tõttu muutus
koletiseks. Tema needust võis murda ainult see, kui keegi armastaks teda sellisena, nagu ta oli.
Lõpuks nii juhtuski, kui üks armas külatüdruk tuli tema lossi oma kadunud isa otsima. Lugu lõppes
sellega, et loits murti ja noored abiellusid ning olid väga õnnelikud, nii nagu kõik sellised lood
lõppevad.
Ilmutusraamat esitab meile muljetavaldava loo: tõestisündinud loo kaunitarist ja koletisest.
Selles loos ei jõua metsaline oma olekusse mitte loitsu, vaid Jumala sõnakuulmatuse tagajärjel; ja
ei armu peategelasesse, vaid jälitab teda omakasupüüdlikel eesmärkidel. Lõpp on õnnelik mitte
sellepärast, et on abielu, vaid sellepärast, et kaunitar jääb koletisele peale ning võidab.
Mõtte arendus
Palun ühinege minuga Ilmutuse 12. peatükis ja lugegem kolm esimest salmi:
Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas: naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all,
ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas. Ja ta oli lapseootel ning kisendas tuhudes
ja piinles sünnitusvaludes. Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, ennäe: suur tulipunane
lohe, kellel oli seitse pead ja kümme sarve ning ta peadel seitse peaehet..
Ilmutusraamatu 12. peatükis paistavad silma kaks sümbolit: naine ja lohe. Huvitav on näha, et
nii naist kui ka lohet mainitakse terve peatüki jooksul kaheksa korda. Mäletad, kes on lohe?
Eelmises sõnumis nimetasime teda Saatanaks, iidseks maoks (Ilmutuse 12:9).
Tahan, et te mõistaksite, et Saatan töötab vidinate kaudu. Seetõttu on lohe ka kogu väe sümbol,
mis seisab vastu Jumala tööle ja peab tema vastu sõda. Aga mida sümboliseerib naine?
Enne sellele küsimusele vastamist lubage mul kiiresti näidata teile lihtsat piiblitõlgenduse
reeglit, mis aitab teil Ilmutuse raamatust aru saada. Oled sa valmis? See reegel ütleb: Piibel on
iseenda tõlk.
Piibli tõlgendamiseks on vaja ainult Piiblit ennast, nii et see seletab ennast! Samamoodi peavad
nad prohvetlike sümbolite mõistmiseks uurima Piiblit ennast. Seda silmas pidades kutsun teid
lugema mõnda salmi, mis selgitavad naise sümbolit:
•

Mehed, armastage naisi, otsekui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud
iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi
(Efeslastele 5:25-26).
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•

Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega, kuna ma olen teid
kihlanud üheleainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. (2.
Korintlastele 11:2).

Puhas naine, nagu on mainitud Ilmutuse 12. peatükis, esindab Jumala rahvast või tõelist
kogudust. Seetõttu on draama, mida selles peatükis näeme, Saatana sõda Jumala rahva või
koguduse vastu.
Kogudus? Kas Ilmutusraamat räägib tõelisest kogudusest? See on õige, kallid noored, ja ma
arvan, et siin on ülimalt tähtis peatuda, et uurida koguduse teemat, nagu see on esitatud Piiblis ja
eriti Ilmutusraamatus.
Kui me räägime kogudusest, peame kõigepealt endalt küsima: kas Jumalal on kogudus maa
peal? Vastus sellele küsimusele on Matteuse evangeeliumi 16. peatükis, salmides 17 ja 18:
Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha
ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule
ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.
Kas märkasite seda? Jumalal on kogudus ja ta nimetab seda oma koguduseks, kuid
tänapäeval on maailmas rohkem kui 30 000 koguduslikku konfessiooni ja nad kõik väidavad end
olevat "Jumala kogudus". Ja kuidas me saame teada, milline neist on tõsi?
Ilmutuse 12. peatükk toob välja vähemalt viis tunnust, mis võimaldavad kindlaks teha
tõelise koguduse. Kas püsite veel minuga? Hindame kõiki neid tunnuseid eraldi:
Tunnus #1: Tõeline kogudus usub evangeeliumi
Ilmutuse 12:1 esitleb naist kui "päikesega riietatut". Mida see tähendab? Kas mäletate
piiblitõlgenduse reeglit? Piibel on iseenda tõlk! Lugege koos minuga Malaki 3:20 "Aga teile, kes
te kardate minu nime, sünnib õiguse päike, mis oma tiibades toob pääste. Te lähete siis välja ja
lööte kepsu nagu nuumvasikad."
Tõeline kogudus nõustub, et pääste tuleb ainult ja eranditult armust (Efeslastele 2:5-8). Samuti
usub ta, et andestust ei saa mitte hea töö, vaid usu kaudu." Et me nüüd oleme saanud õigeks usust,
siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi" (Roomlastele 5:1).
Tunnus #2: Tõeline kogudus elab teise tuleku lootuses
Ilmutuse 12:2 kirjeldab naist olevat "sünnitustuhudes" ja "kisendamas sünnitusvaludes".
Samamoodi ehitab Matteuse 24:8 üles sarnase kuvandi "sünnitusvaludest", rääkides märkidest,
mis kuulutavad Jeesuse Kristuse peatset tagasitulekut; ehk et sünnitusvalud räägivad lapse kiirest
ilmumisest. Teisisõnu, tõeline kogudus elab oma Päästja ootuses.
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Tunnus #3: Tõeline kogudus on ustav Jumala käskudele
Ilmutuse 12:17 ütleb, et Naise järglasi iseloomustab Jumala käskude täitmine. Tõeline kogudus
on kuulekas Jumala käskudele! Aga millistele käskudele? 2. Moosese 20. peatükis salmides 1–17
kirja pandud kümnele käsule:
1. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!
2. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest,
mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega
neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü
nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad,
3. Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda
nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!
4. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki
oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev.
5. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand,
su Jumal, sulle annab!
6. Sa ei tohi tappa!
7. Sa ei tohi abielu rikkuda!
8. Sa ei tohi varastada!
9. Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!
10. Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast
ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!”
Tunnus #4: Tõeline kogudus usub vaimuandidesse, eriti prohveteerimise andi
Ilmutuse 12. peatüki samas salmis 17 öeldakse meile, et tõelisel kogudusel on "Jeesuse
tunnistus". Lisaks on Ilmutuse 19:10 tunnistus Jeesusest "prohvetikuulutuse vaim" või
"prohvetikuulutuse and".
Tunnus #5: Tõeline kogudus on võitev kogudus
Ilmutuse 12. peatükis naisel on „12 tähest koosnev kroon” (Ilmutuse 12:1) ja kroon Piiblis
on võidu sümbol (Ilmutuse 2:10; 2Timoteosele 4:8).
Kallid noored mehed ja naised, Seitsmenda Päeva Adventkogudusel on omadused, mis
identifitseerivad tõelise Jumala rahva:
•
•
•
•

Kogudusena usume, et Jeesus on ainus tee taevasse ja väljaspool seda pole päästet.
"Adventistide" konfessioon annab tunnistust lootusest, mis meil on Jeesuse
Kristuse teises tulekus.
Leiame, et kümme käsku on jätkuvalt jõus ja on kristliku iseloomu proovikivi.
Me usume prohvetikuulutuse andi ja sellesse, et see väljendus proua Ellen White'i
teenimises. Tema kirjutised on koguduse jaoks nõuannete, õpetuste ja paranduste
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•

allikaks ning need ütlevad selgelt, et Piibel on standard, mille järgi tuleb hinnata
kogu õpetust ja kogu kogemust.
Usume, et Kristuses oleme "rohkem kui võitjad" ja et tänu tema elule, surmale ja
ülestõusmisele on võit kindlustatud.

Ilmutuse 12:17 ütleb selgelt, et lohe on täis viha koguduse vastu, see tähendab, et Saatan
püüab kõigi vahenditega hävitada Jumala rahvast. Kuid me ei peaks kartma, sest Jeesus Kristus on
koguduse hoidja ja Ta pole kunagi lahingut kaotanud.
Kokkuvõte
Kallid noored, Jumalal on kogudus, mis usub Jeesusesse kui oma ainsasse päästjasse ja
elab kuulekalt tema põhimõtetele. Mõni aeg tagasi tuli ühte meie kogudusse noor naine, kes oli
aastaid võidelnud depressiooni ja ärevusega. Tal oli väga vähe sõpru ja ta veetis suurema osa oma
vabast ajast oma korteris lukustatuna. Ta ei käinud kuskil väljas, välja arvatud tööl ja lähimas poes
õlut ja sigarette ostmas. Tema elul, nagu ta ise jutustab, polnud tähendust ega eesmärki. Üksindus
oli tema ainus seltskond.
Ühel päeval sai ta oma töökaaslase kaudu kutse osaleda ühel meie kirikuteenistusel. Algul
ta leidis erinevaid vabandusi, kuid kolleegi pealehakkamine oli nii suur, et ta nõustus kirikut
külastama "ainult korra, proovimiseks".
Lõpuks osales ta hingamispäeva jumalateenistusel ja veetis suure osa päevast meiega. Ta
nautis maitsvat lõunasööki ja pärastlõunal läks ta koos usklike rühmaga välja, et toimetada
abivajajatele toitu. Tema enda sõnul "see päev oli väga eriline"; ta polnud varem nii vastuvõttlikku
õhkkonda nautinud ja seetõttu naasis ta järgmisel nädalal.
Seekord kutsusid noored ta ühte oma kodusse seltskondlikule tegevusele. Ta oli valmis
minema ja mõistis, et kristlased naudivad elu tervislikult, ilma alkoholi ja narkootikumideta. Ta
ütles: "Ma ei suutnud uskuda, mis toimub, ja tundsin, et teda aktsepteeritakse ja hinnatakse."
Iganädalaselt sai ta tekstisõnumeid motiveerivate piiblisalmidega. Rühm õdesid kaasas ta
spetsiaalsesse palveliini; tal polnud aega end üksikuna tunda. Kuus kuud pärast esimest visiiti
palus ta end ristida. Enne ristimist rääkis ta oma tunnistuse ja ütles, et laste, noorte ja täiskasvanute
armastus on aidanud tal üksindusest üle saada.
Täna on ta täiesti vaba, loobus tubaka ja alkoholi pahedest, kuid üle kõige naudib ta erilist
suhet Jumala ja teistega.
Kui te ei ole veel koguduse liige, kutsun teid sellega esimesel võimalusel liituma!
Küsimused
1. Mida kujutab Ilmutuse 12. peatükis kirjeldatud naine?
2. Mis on peamine reegel, mida peaksime Piiblit uurides silmas pidama?
3. Arutlege koguduse viie tunnuse üle vastavalt Ilmutusraamatu 12. peatükile.
4. Miks me usume, et Seitsmenda Päeva Adventkogudusel on Jumala tõelise rahva omadused?
5. Mis on peamine põhjus, miks me usume, et kogudus võidab?
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Jutlus #5

Õige ja Vale ülistus
(Ilmutuse 13:1-18)

Sissejuhatus
Kallid noored, tänane teema, mida katame, puudutab Ilmutusraamatu keset. Teadlaste
sõnul on 13. peatükk kogu raamatu keskpunkt. Mida me sellest peatükist leida võime? Miks see
teadlaste meelest nii oluline on? Milliseid õpetusi see meile tänapäeval annab? Ilma pikema jututa
pöördume siis Ilmutuse 13. peatüki juurde, et avastada mida tal meie jaoks pakkuda on.
Mõtte arendus
Ilmutusraamatus esitatakse kolm kurja jõudu: Lohe, metsaline ja valeprohvet (Ilmutuse
16:13). Võite küsida... kes nad siis on? Varsti näete, kui lihtne on seda teada saada. Nimelt, need
kolm saatanlikku jõudu on välja toodud Ilmutuse 12. ja 13. peatükis. Oleme juba näinud, et 12.
peatükis räägitakse lohest (Ilmutuse 12:7-9), samas kui 13. peatükis räägitakse "metsalisest", mis
tõuseb merest (Ilmutuse 13:1-10), ja siis teisest, mis tõuseb maa seest (Ilmutuse 13:11-18). Need
kolm jõudu moodustavad vale-kolmainsuse, mida tuntakse kui Lohet, metsalist ja valeprohvetit.
Oleme juba tuvastanud et Lohe on saatan, aga... Mida sümboliseerivad Ilmutuse 13.
peatükis esinevad kaks metsalist?
Esimene metsaline (Ilmutuse 13:1-10)
Alustuseks loeme Ilmutuse 13:1 ja 2:
Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli seitse pead ja kümme sarve, ning ta
sarvede peal kümme peaehet, ning ta peade peal olid jumalateotuse nimed. Ja metsaline,
keda ma nägin, oli pantri sarnane ning ta jalad olid otsekui karul ning ta suu oli nagu lõvi
suu. Lohe andis temale oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla..
Milline imelik olend...see on kindlasti väga veider loom! Sellel on leopardi keha, lõvi suu
ja karu jalad. See oleks huvitav materjal ulmefilmi jaoks! Kuid see pole film, see on tõsielu
draama!
Analüüsime seda kummalist looma. Et seda teha, peame kasutama piiblitõlgenduse reeglit,
millest me oma viimases sõnumis rääkisime, kas mäletate? See on väga lihtne: las Piibel tõlgendab
iseennast.
Selle merest kerkiva kummalise looma tuvastamiseks on vaja uurida Taanieli raamatu 7.
peatükki, kus jutustatakse nägemust, kus merest väljuvad ka neli teist kummalist looma.
Taaniel, 7. peatükk, tutvustab meile nelja erineva metsalise esilekerkimist: esimene oli
võimas lõvi, kelle seljal oli kaks võimsat kotkatiiba (Taaniel 7:4); siis järgnes karu, kes oli ühele
küljele kaldu ja kellel oli suus kolm ribi (Taaniel 7:5). Hiljem järgnes sellele kummaline leopard,
millel oli neli pead ja neli tiiba (Taaniel 7:6); lõpuks tõusis merest välja õudne ja kirjeldamatu
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loom, keda prohvet ei saanud võrrelda ühegi teise olendiga, sest tal olid raudhambad ja küüned;
pealegi oli tal kümme sarve peas (Taaniel 7:7).
Kui prohvet seda nägemust nägi, oli ta sama segaduses kui teie praegu; hiljem aga selgitas
Jumal talle nende salapäraste loomade tähendust. Vaatame, kuidas järgmised kaks salmi meile
kõik selgeks teevad:
•
•

Taaniel 7:17: Neli suurt metsalist on neli kuningat, kes tõusevad maast üles.
Taaniel 7:23: Neljas metsaline on neljas kuningriik, mis ilmub maa peale.

Mida sümboliseerib ettekuulutuses välja toodud metsaline? See esindab poliitilist jõudu!
Niisiis, kui Taaniel ja Ilmutusraamat räägivad meile metsalistest, viitavad nad poliitilistele
võimudele. See ei tohiks olla üllatav, sest isegi tänapäeval kasutatakse loomi erakondade
esindamiseks; näiteks USA-s kasutatakse Demokraatliku Partei esindamiseks eeslit ja
Vabariikliku Partei esindamiseks elevanti.
Oluline on lisada, et "metsalise" sümbol ei esinda lihtsalt poliitilist võimu, vaid ka võimu, mis
tõuseb Jumala rahva vastu. Seetõttu identifitseerib Piibel Taanieli 7. peatüki neli metsalist nelja
suure ajaloolise kuningriigiga: Babüloonia, Meedia-Pärsia, Kreeka ja Rooma.
Selle täpsustusega pöördume tagasi Ilmutusraamatu 13. peatüki juurde, kus leiame need neli
metsalist kokku võetud ühes, justkui näitamaks, et neid kõiki juhib sama jõud.
Niisiis... Millised põhijooned on Ilmutusraamatu 13. peatüki metsalisel? vaatame:
1. Ta on Jumalat teotav jõud
Loeme Ilmutuse 13:6: see avas oma suu, et teotada Jumalat ja laimata tema nime ja tema
eluaset ja neid, kes elavad taevas
Piibel esitab jumalateotusena kaht tegevust: esiteks pattude andeksandmise võimu
nõudmine (Luuka 5:21); ja teiseks, võtta Jumala koht ja kehastada teda (Johannese 10:33).
2. Nõuab, et teda kummardataks
Ilmutuse 13. peatüki salm 8 ütleb: Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad,
kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse.
3. Ta kiusab taga Jumala rahvast
Talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita (Ilmutuse 13:7).
4. Jäljendab Kristust
Selle "metsalise" tegude hoolikas jälgimine avaldab meile, et ta on "antikristus", st
saatanlik inimvägi, kes kujutab endast Kristust.
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Vaata nüüd võrdlust Kristuse ja metsalise vahel:
Kristus
(Ilmutusraamatu järgi)

Metsaline
(Ilmutusraamatu 13)

Tal on seitse sarve (5:6)

Tal on 10 sarve (13:1)

Tal on palju peaehteid (19:12)

Tal on 10 peaehet (13:1)

Teda tapeti (5:6)

Ta sai endale surmava haava (13:3)

Ta äratati ellu (1:18)

Tema haav paranes (13:3)

Saab Isalt autoriteedi (3:21)

Saab Lohelt autoriteedi (13:4)

Ta istub Isa troonil (3:21)

Ta istub lohe troonil (13:2, 4)

Universum kummardab teda (5:13, 14)

Kogu maa kummardab teda (13:4, 8)

Lühidalt öeldes on Ilmutuse 13. peatükis merest tõusev metsaline Kristuse jäljendus. See
jäljendab Kristuse olemist ja kirge; see annab endale Kristuse autoriteedi, anastades tema
autoriteedi ja võimu maa peal. Ta ütleb, et annab patud andeks ja nõuab kummardamist.
Enne selle punktiga lõpetamist, kallid noored, lubage mul esitada teile paar küsimust:
•
•
•

Kas teate mõnda võimu, mis lisaks usule omab maa peal ka võimsat poliitilist
autoriteeti?
Kas teate mõnda usujõudu, mida kuningad, presidendid ja riigiministrid austavad
ja imetlevad?
Kas teate jõudu nimega "kristlane", mis on minevikus teisi kristlasi taga kiusanud?

Tahaksin, et teeksite ise järelduse. Ilmutuse 13. peatüki metsaline on antikristus, kes otsib
kummardamist kõigi vajalike vahenditega.
Teine Metsaline (Ilmutuse 13:11-18)
Ilmutuse 13. peatüki teine metsaline, saatanlike jõudude triloogia viimane isik, on esitatud
loomana, kes tõusis maa seest; ja tal oli kaks sarve nagu tallel, kuid ta rääkis nagu Lohe (Ilmutuse
13:11).
Nagu esimesel metsalisel, on ka sellel teisel jõul mõned iseloomulikud jooned: esiteks, see tekib
maast; Teiseks on tal kaks sarve nagu tallel; Lõpuks rääkis see nagu lohe.
See teine vägi peab tõusma kohas, mis on asustamata või kus on olnud vähe kohalolekut,
kuna vastavalt Ilmutusraamatule 17:15 sümboliseerivad prohvetiennustuses olevad veed "rahvaid,
rahvahulki ja keeli", seega on maa "väheste inimeste" sümbol.
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Niisamuti peab see jõud esindama kristlikke põhimõtteid, sest tal on "sarved nagu tallel",
kuid kuigi ta on tõusnud kristlikke põhimõtteid kaitstes, hakkab see jõud rääkima nagu lohe.
Teisisõnu, hiljem tõuseb ta kristlike põhimõtete ja Jumala rahva vastu.
Kallid noored, lubage mul esitada teile veel kord paar küsimust:
•
•

Kas teate mõnda tänapäeval võimsat riiki, mis ajaloo alguses oli kristlik rahvas, ning
pühendas end pühakirja uurimisele ja ennekõike usuvabadusele?
Kas tänapäeval on mõni rahvas, kes oma kristliku päritoluga on aja jooksul muutunud
ilmalikuks rahvaks, mis on vastuolus Jumala Sõnas esitatud põhimõtetega?

Vale kolmainsuse eesmärk
Kallid noored, mida teie arvates proovib lohest, metsalisest ja valeprohvetist koosnev valekolmainsus saavutada? Selle eesmärk on kokku võetud ühe sõnaga: Kummardamine. Lohe,
metsaline ja valeprohvet tahavad, et sa neid jumaldaksid.
Oma eesmärgi saavutamiseks on vale-kolmainsus asunud ründama kümmet käsku, eriti
esimest nelja neist.
Enne jätkamist tahan teiega jagada midagi, mis minu arvates aitab teil seda punkti paremini
mõista. Jumala Seaduse võib Matteuse 22:36-40 järgi kokku võtta kahes suures käsus: esiteks
"armasta Issandat, oma Jumalat"; teiseks, "armasta oma ligimest".
Kui vaatate 2. Moosese raamatu 20. peatükki, märkate, et neli esimest käsku räägivad meie
armastusest Jumala vastu ja järgmised kuus käsku armastusest ligimese vastu. Niisiis:
Kui sa armastad Jumalat
• Sul ei ole teisi jumalaid (2. Moosese 20:2-3).
• Sa ei tee kuju, mida kummardada (2. Moosese 20:4-6).
• Sa ei võta Jumala nime asjata suhu (2. Moosese 20:7).
• Pead seitsmendat päeva hingamispäevaks (2. Moosese 20:8-11).
Kui sa armastad oma ligimest
• Sa austad oma vanemaid (2. Moosese 20:12).
• Sa ei tapa (2. Moosese 20:13).
• Sa ei riku abielu (2. Moosese 20:14).
• Sa ei varasta (2. Moosese 20:15).
• Sa ei anna valetunnistust (2. Moosese 20:16).
• Sa ei himusta (2. Moosese 20:17).
Kallid noored, käsud on truuduse võti viimases lahingus ja mida seepärast teeb valekolmainsus? See ründab otsekohe nelja esimest käsku, mis räägivad armastusest, mis meil peab
olema Jumala vastu!
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See on kõik. Lohe, metsaline ja valeprohvet töötavad kõik, nii et teie armastus Jumala vastu
väheneb; see vale-kolmainsus otsib kummardamist mis tahes viisil ja selle saavutamiseks peab ta
laste, noorte ja täiskasvanute meelest kustutama neli esimest käsku, mis räägivad meile tõelise
Jumala armastusest ja kummardamisest.
Kokkuvõte
Noored, Jumala armastamine ja kummardamine on elus kõige tähtsam. Ja ma usun, et teie
armastus Jumala vastu pannakse sel ajal proovile! Peate olema valmis, sest ühel hetkel peate
seisma silmitsi samade katsumustega, millega seisid silmitsi kolm noort heebrealast (Taaniel 3).
Seejärel peate valima tõelise kolmainsuse (Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim) või vale-kolmainsuse
(lohe, metsaline ja valeprohvet) kummardamise.
Seetõttu on kõige olulisem küsimus, mille Jeesus kunagi Peetrusele esitas: kas sa armastad
mind? (Johannese 21:15). Kas sa tõesti armastad Jumalat? Kutsun teid täna teda armastama kogu
südamest ja kogu oma mõistusest!
Küsimused

1. Kes moodustab vale-kolmainsuse?
2. Mida sümboliseerib Taanieli 7:17-23 järgi metsaline?
3. Loetle Ilmutuse 13. peatüki esimese metsalise omadused.
4. Miks ründab vale-kolmainsus Jumala Seaduse nelja esimest käsku?
5. Mis on elus kõige tähtsam?
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Jutlus #6

Tõeline Jumala Pitser
(Ilmutuse 13:16-18)

Sissejuhatus
Kas sa tead, milleks Martin Luther kutsus Saatanat? Luther, kellel oli hea huumorimeel,
nimetas Saatanat sageli "Jumala ahviks". Sa tead, miks? Sest Saatan on alati püüdnud jäljendada
Jumala tegusid! Näiteks Jumal külvab nisu; Saatan külvab umbrohtu (Matteuse 13:24; 27-28).
Jumal kutsub oma lapsi minema läbi kitsa värava ja kõndima kitsast teest. Aga Saatan õhutab oma
järgijaid minema laiast uksest ja avarale teele (Matteuse 5:13-14). Jumal võrdleb oma kogudust
puhta naisega; Saatan võrdleb oma järgijaid ebapuhta naisega (Ilmutuse 12 ja 17). Lõpuks on
Jumalal pitser, millega Ta pitseerib oma lapsed, samas kui Saatanal on märk, millega Ta tuvastab
oma järgijad.
Mõtte Arendus
Kallid noored, kui Ilmutusraamatus on üks teema, mis on olnud arusaamatu, siis on see
metsalise märgi teema. Tegelikult, kui võtate just sel hetkel oma mobiiltelefoni ja guugeldate
termini "metsalise märk", leiate vähemalt 15 miljonit viidet. Selle teemaga seoses on sõna otseses
mõttes võimatu kõike Internetist lugeda!
Aga kas sa tead, mis on kõige huvitavam? Kõige huvitavam selle juures on see, et selle kohta,
mis metsalise märk tegelikult on, on tuhandeid tõlgendusi. Mõned ütlevad, et see on vöötkood,
mida näeme supermarketist ostetud toodetel! Teised väidavad, et see on naha alla sisestatud
mikrokiip või midagi veelgi keerukamat!
Kõigi sellega seoses antud tõlgenduste loetlemiseks ei jätku aega; sel põhjusel on ülimalt
oluline seda teemat uurida, kuid mitte Google’i, vaid Jumala Sõna valguses.
I.
Jumala Pitser
Sõbrad, selleks, et mõista, mis on metsalise märk, on vaja kõigepealt tuvastada Jumala pitserit.
Kui avastame, mis on Jumala pitser, on meil lihtne teada saada, mis on metsalise märk, sest see
peab olema vastupidine.
Esimest otsest viidet, mille Ilmutusraamat teeb Jumala pitserile, võib lugeda 7. peatüki
salmides 1-4:
Pärast seda ma nägin nelja inglit seisvat ilmamaa neljal nurgal kinni pidamas ilmamaa
nelja tuult, et tuul ei puhuks ilmamaa peale ega mere peale ega ühegi puu peale. Ja ma nägin
teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt, temal oli elava Jumala pitsat ning ta hüüdis suure
häälega neile neljale inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele: „Ärge tehke
kahju ilmamaale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste
otsaesisele!” Ma kuulsin pitseriga märgitute arvu: sada nelikümmend neli tuhat pitseriga
märgitut kõigist Iisraeli laste suguharudest.
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Kui vaatame neid salme tähelepanelikult, võime avastada mõningaid olulisi tõdesid seoses
Jumala pitseriga.
• Esimene tõde: Jumala pitser asetatakse Jumala sulaste otsaesisele.
• Teine tõde: pitseeritud on sada nelikümmend neli tuhat.
Pidage meeles tõlgendusreeglit, mida oleme selles sõnumisarjas käsitlenud, sest lubage mul
seda korrata: laske Piiblil ennast tõlgendada. Järgides seda tõlgendusreeglit, tahaksin, et loeksime
Ilmutusraamatu 14. peatüki salmi 1:" Ma nägin, ennäe: Tall seisis Siioni mäel ning koos temaga
sada nelikümmend neli tuhat, kelle otsaesisele oli kirjutatud tema nimi ja tema Isa nimi.”
Ilmutusraamatu 14. peatükis näeme taas sama rühma, mis pitseeriti 7. peatükis; Siiski
ilmneb erinevus: kui Ilmutuse 7. peatükis on saja neljakümne nelja tuhande – Jumala lõpuaja rahva
sümboli – otsaesisel on Jumala pitser, siis Ilmutuse 14. peatükis on saja neljakümne nelja tuhande
otsaesisele kirjutatud talle ja Jumala nimi.
Ilmselgelt on siin vastuolu, kuid kahe piiblikoha võrdlemisel jõuame järgmisele
järeldusele: Jumala pitser on Jumala nimi, mis on kirjutatud tema usklike otsaesistele.
Võib-olla mõtlete… Kas võib juhtuda, et Jumala lapsed lasevad oma Isa nime oma
otsaesisele tätoveerida? Kõigepealt peate mõistma, et Ilmutusraamat on raamat, mis kõnetab meid
sümbolitega. Kui Piibel ja eriti Ilmutusraamat viitavad Jumala nimele, räägivad nad ei millestki
enamast ega vähemast kui Jumala iseloomust (2. Moosese 33:19; 34:6-7).
Seetõttu võime järeldada, et Jumala pitser on Jeesuse Kristuse iseloom, mis on
reprodutseeritud tema ustavate järgijate elus. Jumala pitser on jumalike põhimõtete peegeldus sinu
ja minu elus! Aga kust me leiame Jumala põhimõtted meie elu kohta?
Oleme juba väitnud, et käsud on Jumala igavesed põhimõtted. Samamoodi on ülimalt
oluline märkida, et kui Vana Testament räägib pitserist, seostab see seda konkreetse käsuga. Kui
loete Hesekieli raamatut, saate aru, milline kümnest käsust on otseselt seotud Jumala pitseriga:
• Ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad kui leppemärgi minu ja nende vahel, et
nad teaksid, et mina olen Issand, kes neid pühitseb. (Hesekiel 20:12).
• ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid leppemärgiks minu ja teie vahel,
teadmiseks teile, et mina olen Issand, teie Jumal. (Hesekiel 20:20)
Kas nad said selle kätte? Hingamispäeva, Jumala Seaduse neljandat käsku, nimetatakse
pitseriks. Miks? Sest tavaliselt aitab pitser kellegi või millegi tuvastamiseks; see sisaldab pitseri
omaniku nime, tunnuseid, volitusi ja iseloomu. Näiteks iga kord, kui vaatate televisioonist
presidenti Ameerika rahva poole pöördumas, märkate tähelepanelikult, et tema ees või taga on
pitser, Ameerika Ühendriikide presidendi pitser. Pitser näitab, kes riiki valitseb.
Neljandat käsku, mis räägib meile hingamispäeva pidamisest, lugedes märkame, et see
identifitseerib Jumala kui oma loodu absoluutse valitseja:
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Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma
talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi
talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su
väravais on! Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas
seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.. (2. Moosese 20:811).
Hingamispäev esitleb meile Jumalat kui Loojat, kes valitseb taevast, maad, merd ja kõike neis
olevat. Hingamispäev on pitser, mis eristab Jumala ustavaid, kes tunnustavad Tema suveräänsust.
Kokkuvõtteks võime öelda, et Jumala pitser on Jumala iseloom, mis on reprodutseeritud nendes,
kes tunnistavad Teda universumi suverääniks. Hingamispäeva pidades tunnistame Jumalat oma
loojaks ja alalhoidjaks!
I.
Metsalise Märk
Kuna Jumala pitser on Jumala iseloom, mis avaldub kuulekuses Tema käskudele. Mis on siis
metsalise märk? Selle väljaselgitamiseks loeme Ilmutuse 13. peatüki salme 16-18:
Ja ta tegi, et kõik - pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad - võtaksid endale
märgi oma paremale käele või oma otsaette, ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa kui
vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv. Siin olgu tarkust! Kellel on
mõistust, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv, ja tema arv on kuussada
kuuskümmend kuus.
Et mõista, millest metsalise märk koosneb, tuleb peatuda ja analüüsida salmi number 17. Märkame,
et see salm näib meile koosnevat kolmest erinevast asjast:
• märgist.
• Metsalise nimest.
• selle nime numbrist.
Kui aga loeme neid salme teistest piibliversioonidest, märkame, et siin ei räägita kolmest erinevast
asjast. Vaatame, kuidas New American Standard Bible (NASB, tõlge eesti keelde) tõlgib seda
salmi: "Et keegi ei saa osta ega müüa, välja arvatud see, kellel on märk, kas metsalise nimi või
tema nime number. ."
Kas sa märkasid? Metsalise märk, nimi ja number on samad! Need kolm elementi räägivad meile
metsalise iseloomust! Seetõttu pole metsalise märk midagi muud kui metsalise või antikristuse
iseloom, mis on reprodutseeritud tema järgijates.
Kas mäletate, kuidas Jumala meelelaad peegeldub Tema järgijates? Tema käskudele kuuletudes!
Tunnistades, et Tema on kõige looja ja omanik! Aga kuidas avaldub metsalise iseloom tema
järgijates? Lihtne: asetades inimeste käsud Jumala käskudest kõrgemale. Lubage mul illustreerida,
kuidas.
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Nagu nägime, seadis Jumal hingamispäeva oma seaduse tunnusmärgiks. Hingamispäeva pidasid
Jeesus ja apostlid. Pole ühtegi piiblisalmi, mis õpetaks, et hingamispäeva pidulikkus on üle viidud
teisele nädalapäevale. Kas teate, mida enamik kristlikke kirikuid on teinud? Nad on kümnele
käsule selja pööranud ja seadnud teise päeva Issanda kummardamiseks.
Pöörduja katekismus katoliku õpetusest, lk. 50 ütleb järgmist:
Küsimus: Mis on hingamispäev?
Vastus: Laupäeval on hingamispäev.
Küsimus: Miks me pühitseme hingamispäeva asemel pühapäeva?
Vastus: Peame hingamispäeva asemel pühapäeva, sest katoliku kirik muutis hingamispäeva
pidulikkuse pühapäevaks.
Nad on muutnud hingamispäeva inimese kehtestatud päevaks! Nagu näete, kallid noored, jaguneb
maailm kahte rühma: ühelt poolt need, kellel on Jumala iseloom ja kes elavad kuulekuses tema
käskudele, ja teiselt poolt need, kellel on Jumala iseloom. metsaline (antikristus). Küsimus, mille
ma teile esitan, on järgmine: millisesse neist kahest rühmast te kuulute?
Kokkuvõte
Jumal soovib, et teie elus taastoodetaks Jeesuse Kristuse iseloom. Jumal soovib, et teie elus
ilmneksid täieliku kuulekuse viljad! Mõni aeg tagasi sain teada loo Brendast, ustavast noorest
naisest, kes otsustas elada Jumalale kuulekalt, hoolimata tagajärgedest. Ta plaanis oma
kursusekaaslastega koos lõpetada oma magistrikraadi, mis pidi juhtuma umbes kolme kuu pärast.
Brenda oli rahul, tal oli jäänud lõpetada vaid üks moodul, kuid moodulisse registreerides sai ta aru,
et see tuleb võtta laupäeval; kohe pöördus ta oma õpetaja poole ja palus tal lubada tal mõni teine
päev loengusse minna. Ta andis talle põhjaliku ja range selgituse, kuid õpetaja eitas seda luba.
Brenda ei saanud kursusele minna ja seetõttu pidi ta ootama aasta, enne kui ta lõpetas.
Koolilõpupäeval, kui tema klassikaaslased paraadil diplomeid teenisid, käis Brenda kirikus
jutlustamas. Aga tead mida? Brenda jagas oma tunnistust jutlustades: "Sel päeval uskusid paljud,
et ma olen kurb, kuid see oli vastupidine. Mul oli hea meel, et sain oma Jumalale ustav olla.
Kaotasin kooli lõpetamise päeva, kuid sain rõõmu kuulekuses elamisest."
Brenda on näide sellest, mida tähendab tunnistada Jumalat kõige omanikuks ja suverääniks; ta
on näide sellest, mida tähendab Jeesuse Kristuse iseloomu vastuvõtmine ja kuulekuses elamine.
Täna tahan kutsuda teid üles võtma endale kohustuse olla Jumalale ustav. Palu, et Jumal taastoodab
sinus Kristuse iseloomu ja aitaks sul elada täielikku sõnakuulelikku elu!
Küsimused
1. Miks nimetas Martin Luther Saatanat "Jumala ahviks"?
2. Millised on populaarsed tõlgendused, mis on seotud metsalise märgiga?
3. Mis on Jumala pitser?
4. Miks on hingamispäev seotud Jumala pitseriga?
5. Millest koosneb metsalise märk?
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Jutlus #7

Tõeline tulnukate sissetung
(Ilmutuse 19:11-16)

Sissejuhatus
Mõni kuu tagasi said USA endise presidendi, Barack Obama, „The late shows“ tehtud
avaldused sotsiaalvõrgustikes ja uudistes populaarseks. Selgub, et saatejuht — James Corden —
küsis temalt, kas tal on tulnukate olemasolu kohta teooriaid. President vastas naljaga pooleks:
Kui see puudutab tulnukaid, siis on asju, mida ma lihtsalt ei saa teile eetris rääkida. Kuid
tõsi on see, et kui ma ametisse tulin, küsisin, nii , ma olin nagu hästi: "Kas seal kuskil on
see labor, kus me hoiame tulnukate isendeid ja kosmoselaeva?" Ja teate, nad tegid natuke
uurimistööd ja vastus oli eitav.
Ühes teises saates pöörduti endise presidendi poole selle sama küsimusega aga siis ta vastas
palju tõsisemal toonil, et uurimised on tehtud ja kui see on tõsi, siis paljud asjad muutuksid; ta lisas
isegi, et "tekiksid uued religioonid".
Pole üllatav, et need viimaste aastate ühe mõjukama juhi avaldused vallandasid
vandenõuteooriad, et oleme tulnukate sissetungi äärel. Paljud inimesed hakkasid spekuleerima, et
varsti vallutavad meid oletatavad teiste planeetide asukad!
Oluline on mõista, et need on vandenõuteooriad ja neil puudub igasugune alus.
Ilmutusraamat räägib meile aga tõelisest tulnukate invasioonist. See on suurim sissetung ajaloos,
kuid see ei ole inimeste kujutlusvõime poolt leiutatud olendid teistelt planeetidelt, vaid Jeesus
Kristus, kuningate kuningas ja isandate issand, kes naaseb maa peale oma inglite seltsis ja oma
lubaduse täitmiseks.
Mõtte arendus
Liigume Ilmutusraamatu 19. peatüki salmide 11–16 juurde ja loeme koos läbi ajaloo
suurima sissetungi kirjelduse:
Ma nägin taeva olevat avatud, ning ennäe: valge hobune! Selle nimi, kes tema seljas istus,
on Ustav ja Tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu
tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu
kui tema ise. Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi - Jumala Sõna.
Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, üll valge puhas peenlinane. Ja
ta suust välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid
raudsauaga kui karjane. Tema ise tallas Kõigeväelise Jumala raevuviina surutõrt. Ja temal
oli tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi „Kuningate Kuningas ja isandate Issand”.
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Imeline stseen! Suur kindralite kindral tuleb oma võimsa armee eesotsas, koos kõigi oma
sõduritega, ratsutades valgetel hobustel. Tema nimi on "Ustav ja Tõeline". Selle nimega tuvastas
ta end Ilmutuse raamatu avamisel ja nüüd, enne selle sulgemist, samastub ta sellega uuesti.
Iidsetel aegadel, mil Ilmutuseraamat kirjutati, tulid suured Rooma kindralid, kes valitsesid
tolle aegset maailma, pärast suuri lahinguid ja vallutusi, Rooma, sõites selle armee eesotsas. Nad
olid riietatud elegantsetesse riietesse ja kandsid peas krooni, võidu sümbolit; lisaks rippus nende
õlul lai lint, millel oli kirjas nende nimi ja sõjaväeline positsioon.
Apostel Johannes esitleb Jeesust kui võidukat kindralit, kes tuleb punasesse riietatud – tema
enda vere sümbol, mis valati meie pattude andeksandmiseks – ja ta peas mitte üks kroon, vaid
palju kroone, kuna tema võitegi on olnud palju. Tema peale kirjutatud nimi ja sõjaväeline auaste
ei ütle mitte "Augustus Cesar, Rooma maksimaalne kindral", vaid "Jeesus Kristus, kuningate
kuningas ja isandate issand".
Kas te kujutaksite ette, mis tunne oleks, kui Ilmutusraamat oleks kirjutatud meie ajal?
Kuidas kirjeldaksite meie Issanda Jeesuse Kristuse tagasitulekut? Noh, ma jätan selle teie
kujutlusvõime hooleks. Ma tahan teile öelda, et pole sõnu, mis kirjeldaksid selle päeva suurust,
mil Jeesus ilmutab end meile teist korda oma hiilguses.
Kuigi me ei saa teise tulemise sündmust täpselt kirjeldada, paljastab Piibel vähemalt viis
tõde, mis kirjeldavad Jeesuse tagasitulekut:
1. Jeesus tuleb sõna otseses mõttes
Kristuse teine elu ei ole, nagu mõned õpetavad, lihtsalt vaimne või sümboolne tagasitulek;
vastupidi, teine tulemine on sõna otseses mõttes sündmus. Kui Jeesus pärast ülestõusmist taevasse
tõusis, rääkisid kaks inglit jüngritega:
„„Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles
taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”" (Apostlite teod 1:11).
Jeesus tuleb isiklikult tagasi. Teine tulemine on sõna otseses mõttes ilmumine, just nagu
Ta lubas. Seesama Jeesus, kes tegi suuri imesid, kes suri ja tõusis üles, tuleb meid otsima ja endaga
kaasa võtma.
2. Jeesus tuleb nähtavalt
Ilmutuse 1. peatüki 7. salm ei jäta meie mõtetes ruumi kahtlusteks, milline on meie Issanda
tulek: „Ennäe, ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud,
ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast. Jah, aamen."
Jeesus ise kirjeldas oma teist tulemist nähtava sündmusena: „siis saab nähtavaks Inimese
Poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat
taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega.” (Matteuse 24:30).
3. Jeesus tuleb kuuldavalt
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Piibel on õpetuses selge, et me ei näe lihtsalt Jeesuse tagasitulekut, vaid me kuuleme Teda
ka: „sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt
tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses." (1. Tessalooniklastele 4:16).
Prohvet Jeremija, viidates maailma lõpule, lisab: "Aga sina kuuluta neile prohvetlikult kõik
need sõnad ja ütle neile: Issand müristab kõrgusest ja toob oma pühast eluasemest kuuldavale
oma hääle. Ta müristab võimsasti oma karjamaa kohal, kõigi maa elanike vastu kostab otsekui
viinamarjatallajate hüüd." (Jeremija 25:30). Samamoodi ütleb Psalm 50:3: "Meie Jumal tuleb ega
vaiki, tuli põletab tema eel ja tema ümber möllab maru väga."
Igaks juhuks, kui oleks ruumi kahtlusteks, viitas ka apostel Peetrus tohutule helile: "Aga
Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning
maad ja tema tegusid ei leita enam.” (2Pt 3:10). On selge, et Kristuse teine tulemine saab olema
äikeseline! Kõlavad karjed ja trompetid ning igasugused tugevad helid.
4. Jeesus tuleb inglite armeega
Kui Jeesus tagasi tuleb, ei jää ta üksi. Piibel ütleb, et inglid saadavad teda: "Aga kui Inimese
Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile" (Matteuse 25:31).
Pange tähele, et see ei puuduta vaid mõnda inglit, vaid neid kõiki. Taaniel 7:10 kirjeldab taevas
olevaid ingleid: „Tuhat korda tuhat teenisid teda, kümme tuhat korda kümme tuhat seisid tema
ees." See on tõesti palju ingleid ja nad tulevad koos Jeesusega!
5. Jeesus tuleb ja šokeerib maad
Kristuse tagasitulek kõigutab ka maa aluseid, justkui lammutaks ülemaailmne maavärin planeedi:
Ja ma nägin, kui ta avas kuuenda pitseri, et sündis suur maavärin ning päike läks mustaks
nagu leinariie ja kuu muutus nagu vereks ning taevatähed kukkusid maa peale, nii nagu
viigipuu, mida suur tuul raputab, viskab maha oma suvemarjad. Ning taevas taganes
otsekui kokkukeeratav rullraamat, ja kõik mäed ja saared tõugati ära oma paigast.
(Ilmutuse 6:12-14).
Vau! Mägede purustamiseks piisavalt tugev maavärin aktiveeriks ka kõik planeedi
vulkaanid ja vallandaks vapustavad ülemaailmsed tsunamid. Kas kujutate ette? Kaduvad saared ja
suured maamassid, mida hiiglaslikud lained rebivad.
Kallid noored, Kristuse teine tulemine on peatne sündmus! Varem, kui võite ette kujutada,
näeme Jeesust tagasi tulemas koos oma pühade inglitega! Jeesus tuleb!
Kokkuvõte
Kuid on veel üks omadus, mis Kristuse tagasitulekul on, kas soovite teada, mis see on?
Nimelt saab see olema otsustav sündmus. Ja kui Jeesus tuleb, jagatakse maailm kahte rühma:
päästetud ja kadunud. Ilmutuse 6:15-16 kirjeldab kadunute rühma järgmiselt:
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ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja
vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja
kaljudele: Langege meie peale ja peitke meid troonil istuja palge eest ning Talle viha eest!
Paljude jaoks on see väga kurb päev või teiste jaoks elu parim päev! Prohvet Jesaja
kirjeldab päästetute rühma järgmiste sõnadega: "Ja sel päeval öeldakse: „Vaata, see on meie
Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on Issand, keda me ootasime, hõisakem ja
tundkem rõõmu tema päästest." (Jesaja 25:9).
Oh! Kui kuulsusrikas saab see päev päästetute jaoks olema! Sellest saab rõõmu ja õnne
päev. See saab olema kirjeldamatu rõõmu päev. Kristus tuleb! Kristus tuleb varsti!
See oli lootus, mis täitis Luisi südame. Teismelisena kuulis ta sõnumit, et Jeesus tuleb teist
korda tagasi, kuid nagu paljud, ei pööranud ta sellele tähelepanu.
Ühel päeval kutsuti ta ühele noortekonverentsile ja tema üllatuseks käsitles jutlustaja tol
õhtul teemat Kristuse teine tulemine. Luis kuulas hoolega jutlustaja iga sõna, kuid kõne ajal ta oma
otsust ei langetanud.
Ta lahkus mootorrattaga kirikust ja sai ootamatult löögi vastassuunas tulnud sõidukilt.
Imekombel päästis Jumal ta elu! Ta viidi pooleldi teadvuseta haiglasse; teel, kui parameedikud
tegid kõik, et tema elu päästa, esitas Luis Jumalale palve ja palus tal oma elu päästa. Jumal tänatud,
et ime teoks sai!
Haiglas viibides tegi Luis otsuse anda oma elu Jeesusele. Kuu aega hiljem ta ristiti ja täna
on ta evangeeliumisse uskuja ning ootab rõõmuga Kristuse teist tulekut.
Kallid noored, selle sõnumi eesmärk ei ole hirmu tekitada. Vastupidi, meie eesmärk on
tuua teile lootust! Täna tahab Jumal anda sulle uue võimaluse! Täna on parim päev anda oma elu
Jumalale ja valmistuda tõeliseks tulnukate sissetungiks: Kristuse teiseks tulemiseks hiilguses ja
majesteetlikkuses!

1.
2.
3.
4.
5.

Küsimused
Kuidas kirjeldab Ilmutuse 19. peatükk Jeesuse tagasitulekut?
Kui paljud näevad Jeesust auhiilguses tulemas?
Kes saadab Jeesust Tema teisel tulekul?
Mis juhtub maaga, kui Kristus tuleb teist korda?
Mida ütlevad päästetud, kui nad näevad Jeesust auhiilguses tulevat?
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Jutlus #8

Tõeline evangeelium
(Ilmutuse 14:6-12)

Sissejuhatus
On lugu sellest, kuidas ühel päeval valmistus suur evangelist Billy Graham lifti minema;
olles tunnustatud avaliku elu tegelane, oli väga tavaline, et inimesed tuvastasid teda kerge vaevaga.
Seekordne juhus polnud erand ja mees, kes samuti lifti ootas, tundis ta ära ning küsis:
"Sa oled Billy Graham, eks?
"Jah," vastas Graham.
"Noh," ütles mees, "olete tõesti suurepärane mees.”
"Ei, ma ei ole suurepärane mees," vastas Graham. "Mul on lihtsalt üks suurepärane sõnum."
Kallid noored, ka meil on suurepärane sõnum. Ilmutusraamat esitab Jumala viimast kutset
nendeks päevadeks. Seda sõnumit tuntakse evangeeliumi kolmekordse kutsena või, nagu seda
tavaliselt nimetatakse, "Kolme ingli kuulutuseks".
Mõtte arendus
Kutsun teid sel korral üles lugema Ilmutuse 14. peatüki salme 6 kuni 12 ja mõtisklema Jumala
viimase hoiatuse üle inimkonnale:
Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada
evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal - kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja
keeltele ja rahvastele.
Ja ta hüüdis suure häälega: „Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise
tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!”
Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes: „Langenud, langenud on suur Paabel, kes oma
hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!” Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes
suure häälega: „Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma
otsaette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on
valatud tema vihakarikasse, ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle
ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti; ja neil, kes kummardavad
metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime
märgi. Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku!”
Enne kolme ingli kuulutuse moodustavate elementide käsitlemist on vaja rõhutada
mõningaid olulisi aspekte, mida peame teadma:

32

Kõigepealt paneme tähele, mis on sisu. Kolme ingli kuulutus on igavene evangeelium.
Kas sa tead, mida tähendab mõiste evangeelium? See tähendab “head uudist” ja seda kasutatakse
Piiblis tähistamaks head sõnumit Jumalalt, et Jeesuse sünnist, elust, surmast ja ülestõusmisest leiab
inimene ainsa päästevahendi.
Evangeelium on see, mida Jumal tegi, teeb praegu ja ka tulevikus Kristuse kaudu igaühe
päästmiseks, kes usub. Kallid noored, evangeelium on Jeesus! Tema isikus on kogu evangeelium
kokku võetud, sest "taeva all ei ole inimkonnale antud teist nime, mille läbi saaksime päästetud"
(Ap 4:12).
Teiseks, kellele see on adresseeritud. Kolme ingli kuulutus on ülemaailmse iseloomuga.
Igavene evangeelium peab jõudma “nendeni, kes elavad maa peal – iga paganhõimule, suguharule,
keelele ja rahvale” (Ilmutuse 14:6). Kõik inimesed, olenemata rahvusest, keelest või sotsiaalsest
positsioonist, peavad seisma silmitsi tõega. Igaüks peab otsustama evangeeliumi poolt või vastu!
Lõpuks, viis, kuidas seda kuulutada. Kolme ingli kuulutust tuleb kuulutada kõva
häälega. Kallid noored, kreeka keeles – Ilmutuse raamatu algkeeles – kasutatud väljend selle kohta
on megafone. Tundub tuttav? Sellest ka sõna "megafon"; seade, mis võimendab heli ja ka hajutab
seda. Nii et, sõnumit tuleb kuulutada jõuga!
Neid täpsustusi silmas pidades oleme valmis uurima kolme ingli iga kuulutuse tähendust
ja tähtsust.
I.

Esimene kuulutus: Kutse Ülistama
Esimene sõnum kõlab järgmiselt: „Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema
kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete
allikad!” (Ilmutuse 14:7).
Selle esimese sõnumi võib kokku võtta kolme tegusõnaga: “Kartke Jumalat… ülistage
Teda… ja kummardage.” See võtab kokku vastuse, millega tuleb evangeeliumi kuulutusele
vastata: vastus, mis põhineb armastusel ja tänulikkusel Jumala vastu selle eest, mida Ta on
Kristuses meie heaks teinud.
Aga mida tähendab Jumalat karta? Te võite arvata, et see tähendab hirmu tundmist, kuid
lubage mul öelda, et Jumala kartmine ei tähenda hirmu. Mis see on? Piibli järgi tähendab see
elamist kuulekuses tema käskudele. "Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud: „Karda Jumalat ja pea
tema käske, sest see on iga inimese kohus!““(Koguja 12:13).
Meil on käsk ülistada. Me ülistame Jumalat oma elu ja heade tegudega. "Selles on
minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja
saate minu jüngriteks." (Johannese 15:8). "Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid
tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas." (Matteuse 5:16). On oluline, et te mõistaksite,
kallid noored, et teie head teod ei ole mõeldud teid päästma, vaid austama Jumalat, kes teid on
päästnud!
Lõpuks kästakse meil „kummardada teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete
allikad ” (Ilmutuse 14:7). Jumal on looja ja ta on ainus, kes väärib meie kummardamist. Lõplik
võitlus hea ja kurja vahel keerleb kummardamise ümber. Keda me kummardama hakkame:
33

Jumalat või lohet? Kallid noored, me peame olema selged, et Jumal on looja ja ainus, kes väärib
meie kummardamist.
II.

Teine kuulutus: Kutse kaitsta tõde
Teine sõnum ütleb: " Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes: „Langenud, langenud on suur
Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!”" (Ilmutuse 14:8).
Teine ingel räägib meile vaimse Paabeli langemisest, kuid mis on Paabel? Piiblis tähendab
see nimi "segadust", samas kui Ilmutusraamatus kasutatakse Paabeli (iidse linna) sümbolit viimse
aja Jumala rahva vaenlase tähistamiseks: religioosne poliitiline jõud, mis püüab domineerida kogu
maailmas. enne Issanda tagasitulekut.
See jõud on mõeldud maailma "petmiseks" valeõpetuste õpetamisega. Kallid noored, teise
ingli sõnum kutsub meid piibellikele veendumustele kindlaks jääma ja neid kaitsma. Seetõttu on
oluline, et jääksite kindlaks Jumala tõele!
III. Kolmas kuulutus: Kutse ustavusele
Viimane evangeelne sõnum kuulutab:
„Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsaette või oma
käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud tema
vihakarikasse, ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle ees. Ja nende
piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti; ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema
kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi. Siin olgu
kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku!” (Ilmutuse 14:912).
Kolmas kuulutus on Jumala hoiatus, mis toob selgelt välja kurjuse jõududega ühinemise
tagajärjed. Täpsemalt on kolm erinevat fakti keelatud: metsalise kummardamine, metsalise kuju
kummardamine ja metsalise märgi võtmine. See on Piibli kõige tõsisem ja ka viimane sõnum,
mida kuulutatakse enne Kristuse tulekut. Kui ma peaksin kolmanda ingli sõnumi ühe väljendiga
kokku võtma, oleks see: Jää ustavaks!
Jah, kallid noored, kolme ingli kuulutus on kutse ülistusele, tõe kaitsmisele ja truudusele. See
on Jeesuses Kristuses ilmutatud igavene evangeelium Jumala armust, mis peab jõudma väega kõigi
maa elanikeni.
Kokkuvõte
Selle nädala jooksul uurisime Jumala sõnumit Ilmutusraamatus esitatud kujul. Me elame ajal,
mil petmine on maailma kord! Kuid Jumal on kutsunud teid vägevalt kuulutama igavest
evangeeliumi sellisel ajal.
Sulle võib tunduda, et sa ei ole saanud piisavat ettevalmistust või et sul pole jutlustamiseks
piisavalt andi; aga ma kinnitan sulle, et Jumal on rohkem huvitatud teie tahtlikkusest teenida kui
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teie võimetest. Kas mäletate Moosest? Tal ei olnud võimekust täita tööd, mille Jumal oli talle
usaldanud, ta isegi ütles Jumalale, et ta ei oska rääkida! Kuid Mooses loovutas oma tahte ja Jumal
kasutas teda võimsalt!
Mäletate Jeremijat? Kui Jumal teda kutsus, tundis ta hirmu ja ütles, et on alles laps, kuid ta
usaldas, et Jumal on tema kõrval ja täitis talle usaldatud käsu!
Kas mäletate Peetrust? Ta oli lihtne kalur, kes polnud õppinud oma aja suurtes ülikoolides,
kuid andis end täielikult Jeesusele ning Püha Vaim kasutas teda vägevalt!
Noored, täna soovib Jumal teid kasutada tööriistana igavese evangeeliumi valjuhäälseks
kuulutamiseks. Palu, et Jumal kasutaks sind oma instrumendina! Palu Jumalalt tema Püha Vaimu!
Palu, et Jumal kasutaks sind võimsalt tõelise evangeeliumi kuulutamiseks!
Küsimused
1. Mis on Jumala viimase sõnumi nimi inimkonnale?
2. Mis on selle sõnumi sisu?
3. Kui palju inimesi peaks seda kuulma?
4. Kuidas tuleks seda sõnumit kuulutada?
5. Tee kokkuvõte kolme ingli kuulutusest ja jaga seda oma sõpradega.
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