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Amsterdamiga tutvudes käisime mina ja mu 
naine Carla Euroopa ühes kõige kuulsamas 
punaste laternate piirkonnas, kus igast 

Kuid tõeliselt üllatas meid suure valge lehviva 
looriga nunn, kes kõndis mööda tänavat. Meie giid 
ütles, et ta on tõepoolest nunn ühes piirkonna 

hoolekandeteenust. Ma imetlesin tema lahkust ja 
ütlesin: „Siin on kaks äärmust, mida meie kultuur 

naeruvääristades religioosseid reegleid kui vanamoelisi. 

paljud ilmalikud inimesed peavad seksi kõige suuremaks 

„Sina ja mina, kullake, pole muud kui imetajad.

naudingu allasurumist ja püüdu inimeste elu 
kontrollida. Samal ajal on tunnistatud paljud preestrid 
süüdi laste seksuaalses kuritarvitamises. Ja kui paljud on 

laste õnne ja edasist elu ning preestrid  oleksid pidanud 

silmakirjalikuna.

raske leida, aga nüüd on see võrgus vaid kahe hiirekliki 
kaugusel ükskõik kellest, kaasa arvatud lastest. See 

normaalne ja kasulik, teised uurijad osutavad ärevust 
tekitavatele suundumustele. Uuringud on näidanud, 

järgmised kalduvused.

  1. Nad võrdlevad oma tegeliku elu partnerit 
pornotähtedega ning on oma partneri 
välimuse ja armatsemisega vähem rahul. 
(Surve!)

2.  Nad hindavad rohkem seksi ilma 
emotsionaalse seotuseta. Mõned 
psühholoogid nimetavad seda 
lõhestumiseks, kus füüsiline ja 
emotsionaalne teineteisest eralduvad. 
Kuid kas parim suhe pole niisugune, 
mis on nii seksuaalselt erutav kui ka 

3.  Nad usaldavad oma partnerit vähem 
ning hoolivad vähem temast ja ta 
tunnetest.1 See on tõsine asi, kuna hea 
suhte aluseks on usaldus ja hoolimine.

4. Nad on sõltuvuslikus tsüklis. Meeste 

„haaratud üksildustunde nõiaringi, kus 

tunnet parandada, leides samas, et see 
2 

5.  Nad tüdinevad ja muutuvad 
rahulolematuks, liikudes edasi karmima, 

Seda nimetatakse sageli „astmeliseks 
3

ei lasku ma üksikasjadesse, kuid öelgem 

sõimamist ja muud hullemat ning 

on naised need, kes seda agressiooni 
taluvad.4 Need pole üksnes käputäis 

lasteporno on muutumas tavapäraseks. 
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reaalses maailmas armastavat seksuaalset 

rohkem isekust, vähem inimestevahelist 

kuid tegelikult püüdis mõned inimesed 

XXXChurch.com-i pastor Craig Gross, kes 

seda räägivad tema kliendid iga päev.

see, et paljud mehed on vaadanud nii palju 
pornot, et neil on nüüd raske tegelikust (ilma 
silikoonrindade ja muu selliseta) inimesest 
erutuda ja teda armastusväärseks pidada.

hinge.
Kirik on mõnikord teinud vastupidise vea: 

inimest koheldakse nii, nagu oleks ta üksnes 
hing, ilma füüsiliste vajadusteta. See on 

tegelikult, ei oleks kirik iial pidanud seda 
viga tegema. Kirik on nii mõnigi kord eiranud 
iidset tarkust, mida ta peaks õpetama.

Enamik inimesi ei tea, et 

seksapiilne armastusluuletuste kogu 

oma mehe kohta:

ENAMIK INIMESI EI TEA, 
ET PIIBLIS ON TERVE 

EROOTIKARAAMAT, SEKSAPIILNE 
ARMASTUSLUULETUSTE KOGU 

ABIKAASADEVAHELISEST 
ARMASTUSEST.
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Minu kallim on priske ja jumekas … 
Tema käsivarred on kullakangid, kalliskividega kaunistatud,

Tema suulagi on väga magus,

Niisugune on minu kallim, jah, niisugune on minu sõber …

Su puusade kaared on nagu ehted, kunstniku kätetöö! 
Su salajane keskpunkt on … rõõmu allikas …

mehi. See oleks loogiline, kui Jumal lõi inimese keha ja nimetas selle väga 

Amsterdamis tagasi olles sain asjast aru. „Unusta püha neitsi ja 

Tänu Jumalale, et ta lõi seksuaalse ja vaimse armastuse. Ja tänu Jumalale 

Carla ei öelnud sõnagi. Ta suudles mind õrnalt põsele, haaras mul 

1

(Oxford, Oxford University Press, 1992), lk 290.
2 Itzin, lk 1134.
3

4 Vt Ana Bridgesi ja tema kolleegide uuringut. Vt ka Cordelia Fine, „The Porn 

©www.istockphoto.com/GiorgioMagini
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SAAMAHIMU

aeg kontrollida oma suhtumist rahasse. Ausalt öeldes avastasin, et mul olid mõned 

riikliku loterii kahtkümmend kahte võitjat. Ta 
leidis, et nende üldine rahulolu tase ei erinenud 
tavaliste inimeste omast ning tegelikult teatasid 
nad, et on igapäevaelu sündmustega vähem rahul.1 

ootused olid veel kõrgemad.

 „ K U I  M A  A I N U L T  V Õ I D A K S I N  L O T E R I I G A  …“>> >

„ M U L  O N  V A J A  O S T U T E R A A P I A T.“

On üks vana ütlus: „See, kes 

Aga tegelikult on šopahoolikutel 
ehk kompulsiivsetel ostjatel 
madalam enesehinnang, suurem 
depressioonitase, ärevushäired ja 
omandi kasutamise häired. Äkki 
need uued kingad või suurte meeste 
mänguasjad ei muuda sinu elu.

>> >
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„ M A  N Ä G I N  R E K L A A M I  . . .“
Reklaam on meelelahutuslik, 

olla emotsionaalne manipulatsioon. 
Reklaamidirektor Nancy Shalek 

inimesed tundma, nagu oleksid nad 
ilma selle tooteta kaotajad. Lapsed 
on selles suhtes väga tundlikud. … Sa 
tekitad emotsionaalse haavatavuse 
ja seda on lastega väga lihtne teha, 
sest nad on emotsionaalselt kõige 

Jätke mind rahule, et saaksin 
unistada oma unistusi ja väärtustada 
seda, mida väärtustan!

 „ M A  T E E N I N  L A S T E  J A O K S .“>> >
Hoolitsemine on üks moodus armastuse 

näitamiseks ning mõned inimesed peavad tegema 
pikki tööpäevi, et muretseda oma perele toitu, 
riideid ja peavarju. Kuid mõned teevad pikki 

on olulisem kui perega veedetud aeg.2 Need 
vanemad võivad teha rohkem kingitusi (sageli 
süütundest) ja õpetada lastele, kuidas näidata 
armastust materiaalselt, kuid nad unustavad 
teised armastuse väljendamise viisid, nagu 
kvaliteetaeg, tunnustavad sõnad, teenimine ja 
füüsiline puudutamine. Need lapsed vaatavad 
ka rohkem telerit ja rohkem reklaame, mis 

Muuseas, materialistlik olemine ei ole sama 
mis rikas olemine. Su väärtushinnangud võivad 
olla rahas kinni isegi siis, kui oled vaene, ja see on 

suhteid ja muid asju rahast enam.

„ K U I  M E  S E L L E  S A A V U T A M E ,  S I I S  M A  L Õ P E T A N .“

>> >

dollarit teeksid ta õnnelikuks; enne Netscape’i, et 100 miljonit; 

miljardit.)3 Enamik meist ei unista niisugustes arvudes, kuid asi 
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„ S E E  T E E B  M I N D  Õ N N E L I K U K S  . . .“

Materialistlikele inimestele meeldivad asjad, mis 

majast parema maja tahtmine) kui neile endale kasulikud 
(nagu näiteks niisugune maja, kus su lapsed saavad oma 

mitmerahvuselises, värvikas eeslinnas, kuigi see on vähem 

lähedal elamine). See on osaliselt põhjus, miks vähem 
materialistlikud inimesed on õnnelikumad. Nad teevad seda, 
mis neile meeldib 

väljendusrikkad ja

>> >  „ H I N D ,  M I D A  S A  M A K S A D  …“

Mida kauem sa töötad 
raha, kuulsuse ja kuvandi 
nimel, seda enam võid ilma 

väärtustest, mis teevad sind 
tegelikult õnnelikuks: isiklik 
areng, lähedased suhted ja 
kogukonna teenimine.

 „ S E S T  M A  O L E N  S E D A  V Ä Ä R T  . . .“>> >
jõuad väliste standarditeni, nagu jõukuse või sissetuleku 

sinu investeering riskantne, sest sa võid need kõik kaotada. 

püütakse varjata suurejoonelise välise küljega, liialdatud 
enesehinnanguga, edevusega ning erilise kohtlemise 
ja imetluse ootusega. Seda nimetatakse nartsissismiks. 

armastavate vanemate või eeskujudega ning see, et sind 

©www.bigstockphoto.com/Yuri_Arcurs

©
w

w
w

.b
ig

st
oc

kp
ho

to
.c

om
/N

ej
ro

N

©
w

w
w

.is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

/m
ed

ia
ph

ot
os

 

JUMALAD, 
MIS ON 
MEID ALT 
VEDANUD

ÜHESKOOS10

üh
es

ko
os



 „ E R I L I N E  I N I M E N E  …“

Rikkad inimesed on targemad, haritumad ja „kõiges 

Khanna ja Kasseri uuringute põhjal.4 Kuid see on 

(ja sama teevad mõned vaesed), kuid Superman on müüt 

kirjutas: „Rikas ja vaene kohtuvad, Issand on loonud need 

>> >
>> >

Materialistlikumad inimesed on 
vähem huvitatud looduse ilust ja 

oma käitumist keskkonnaga.

 „ P L A N E E T ?  M I S S U G U N E  P L A N E E T ? “

>> >
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oma suurepärases raamatus „The High 

rikkuse, staatuse ja kuvandi järele, 

5 

arvanud, et nii püütakse meid 
kontrollida ja elu igavaks muuta. 
Jeesus ütles radikaalseid asju, nagu: 

ahnuse eest. Inimese elu ei sõltu 
i

„Ma olen teile seda rääkinud, et te 
oleksite täidetud minu rõõmuga. Jah, 

Ma käsin teid armastada üksteist 
samamoodi, nagu mina olen teid 

ii 

siiski üks küsimus. Madonna laulis 
kunagi: „Elan materiaalses maailmas ja 

materialistlikud, ent kas teadmises, kes 

MADONNA LAULIS KUNAGI: 
„ELAN MATERIAALSES MAAILMAS 
JA OLEN MATERIAALNE 
TÜDRUK.“ MIKS EI PAKU SIIS 
MATERIALISM RAHULDUST?

>> >

1

2 Kasser, lk 89.
3

4 Kasser, lk 53.
5 Kasser, lk 53.
i

ii

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
/ 

di
gi

ta
ls

po
rt

-p
ho

to
ag

en
cy

JUMALAD, 
MIS ON 
MEID ALT 
VEDANUD

ÜHESKOOS12

üh
es

ko
os



Tu l e v i k  ko o s  J u m a l a g a 13



ÜHESKOOS14



Keegi ei ütle talle: „Too auto järgmise nädala neljapäeval ja 

Ma olen kindel, et Lewis Hamiltoni naine ei patsuta talle 

mõnelt uuelt kiiruskaameralt.
Mulle meeldiks olla vormel 1 staar päev või paar. Põnev! 

pigem mina ise.
Esiteks, mina ei maksnud 240 miljonit dollarit auto eest, 

Kas poleks tore, kui pärast pöörast kihutamist hüüaks 

tegelikult.

vastu, kes reklaamivad süüteküünlaid ja pritsivad mind 

ja kirjeldamatult rohkem rahuldust pakkuv, kui sa ka 

Kuulsus
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Kui sageli oleme kuulnud 

Ilmselt suudad lihtsa vaevaga 
nimetada kümme staari, kelle puhul 

Michael Jackson, printsess Diana, 
Whitney Houston, Elvis, River Phoenix 
… Nimekiri on pikk. Ja siis on veel 

kes on surnud selles vanuses, kuna 

ja ennasthävitav: Amy Winehouse, 

Rolling Stonesist, Jim Morrison … 
Ja stereotüüpne lugu sporditähest, 
kes ei tunne ennast elavana ilma 
staadionitäie rahvata, kes laulavad 

Marilyn Monroe, tõenäoliselt 
oma aja ihaldatuim naine maailmas, 
rääkis külastajale, kes oli valmis 
kuulama: „Kas sa oled kunagi olnud 

minu üksildus neljakümnega. Siis saad 

Isegi neil staaridel, kes 

ülemaailmselt kõige kuulsamal pornotähel Jenna Jamesonil oli mustmiljon dollarit 

kedagi vaja. Ma ei suutnud seda üksinda teha. … Oli hetki, mil olin hirmul, haige, 
suitsiidimõtetega. Siis vajasin teadmist, et kusagil on südamlik ja tundlik inimene, kes 

1

elus pole armastust.

Need inimesed on populaarkultuuri jumalad. Neid jumaldatakse, nende pildid on 

soovivad end nendega samastada või vähemalt olla nende sarnased. Inimesed, kes on 

KUULSUS VÕIB KESTA VIIS 
MINUTIT, KUID HEA, 

ARMASTUSEL PÕHINEV SUHE 
VÕIB KESTA KOGU ELU.
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nendega kohtunud, käituvad nii, nagu 
oleksid nad puudutanud jumalat.

Ja kui palju on neid noori inimesi, 
kes soovivad meeleheitlikult nende 

suudaks talendikonkursil võita, siis 
oleksid nad õnnelikud. Siis on nad 
armastatud. Siis on nad kõrgemal 
tavalistest surelikest, kes on kaamera 
vaateväljast eemal.

Ei, kui kuulsus on kõigest armastuse 
odav imitatsioon.

intervjueerinud paljusid inimesi ning ta 

staarideks.
Staarid on tavaliselt modellid, 

spordikangelased, näitlejad, muusikud, 

et nad kahtlevad endas rohkem, on 

hädas rohkem kui keskmised 

2 Nii palju siis sellest, et 

rahulikku meelt ja sisemist jõudu. „Nad töötavad väikese tasu eest, teevad pikki tööpäevi ega saa 

3

inimeste heaks. Tema laulusõnad esitavad väljakutse väärtushinnangutele ja tõekspidamistele. Mulle 
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elama suurema, avarama visiooniga, 
et inimkond on üks suur perekond, 
mille lahke ja helde vanem on Jumal.

Ta ütles: „ Kes iganes oma elu 

meie kultuurile vastupidisena, kuid 
tõendid näitavad, et just tal oli õigus.

Ta ütles suurepäraselt: „ Inimese 
poeg ei ole tulnud, et lasta ennast 
teenida, vaid et ise teenida ja 

(Markuse 10:45)
Tema kuulajaskond oleks aru 

saanud sellest, et Inimese Poeg on 

ühel päeval kogu maailma üle. 

teiste päästmiseks nagu kangelane 
lahinguväljal. (Rohkem sel teemal 
edaspidi.)

Mis siis, kui tema sõnad ei olnud 

Mis siis, kui ta püüdis anda 
meile edasi õnne kõige tähtsamat 

nõuannet: „Aseta ennast ise pjedestaalile ja siis teevad seda 

4

Parisele kõige paremat, küsime, kas niisugune käitumine on 

päevad, et anda oma vaese kogukonna lastele võimalusi 

koolikontserdile ja on toeks
Armastav teenimine on õnneliku elu saladus, nii ütles 

just paljud tõsiselt. Ja ei võta ka tänapäeval.)
Jeesus tegutses vaeses, vaenlase poolt okupeeritud 

töötamiseks või elamiseks liiga haiged, õpetas ja julgustas 
inimesi andma, võitma loomupärast inimlikku isekust ning 
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1 Jenna Jameson „How To Make Love Like A Porn Star: 

2

3

4
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OKULTISM

kirikusse, ei teadnud ma, mida oodata.
Välisukse juures ütles üks daam, kelle 

täna hommikul läks Springwoodist siia tulekuks 

teadis tema nime ja linnaosa, kuigi nad polnud 
kunagi kohtunud. Ta küsis: „Kas sa tunned 

„Ei, minu vaimne juht käskis mul sind 

Mõtlesin kohe, kus on konks, ja jäin 

Tutvustasin end ja üks teine vanem daam 

on olnud kaks vanaisa, nii et see oleks kindel 
oletus, kuid mõned neist elavad ju veel.

See mõni asi. Mina olen pikk ja võõrad 
usaldavad mu nägu.

olen kiilaspäine.
„Ja ta on õpetaja, haridusest huvitatud. Ta 

©
w

w
w

.is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

/R
en

ph
ot

o 

Tu l e v i k  ko o s  J u m a l a g a 19



ning sõudmise meister. Osa minu teismeea parimast 
ajast möödus paadis koos selle tugeva, targa 
usumehega, kui vestlesime elu tähtsatest asjadest. 

enda jaoks mõni aasta pärast tema surma. Aga 

seda naist kunagi varem näinud ning ma olin 
esimest korda selles linnas, mis asus minu kodust 
tuhandete kilomeetrite kaugusel.

Märgates, et nüüd on tal minu täielik 
tähelepanu, jätkas naine: „Sinu vanaisal on sulle 

Siis kõndis naine eemale, tema töö oli tehtud.

täielikult avatud olla ja suuremat tõde otsida. Kuid 
tegelikult leidsin sellest kirikust kaks ammutuntud 
valet.

Esimene oli nende moto: „Surma ega surnuid 

valvavad nad meie üle. Olin sama mõtet kuulnud 

sellega, mida oli öelnud Jumal: „Kui te ei kuuletu 
1

olulist mõtet, et inimesed on surelikud, et surm on 
patu palk ehk patu tulemus ning et igavene elu on 
üksnes Jumala and Jeesuse kaudu.2

Teiseks väitsid nad, et pärast seda, kui mu ihu 

ma selles elus pean tegema, on kasvatada endas 
asuvat väikest osa Jumalast. Ma olen hea! Ma olen 
jumalik! Võin olla uhke selle üle, kes ma olen! See 

kohta. Mul on häid omadusi, kuid ma võin olla 
isekas, lahkusetu ja mõistmatu. Võin kogemata teha 
haiget inimestele, keda armastan. Ma võitlen oma 

OKULTISM 
KOGU SELLEGA 

SEOTUD 
PÕNEVUSEGA 

MÄSSIB 
INIMESED 

KASVAVASSE 
HUVISSE 

TUMEDA POOLE 
VASTU.
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Päästjat. Siis meenus mulle, mida madu veel Eevale ütles: „Te saate Jumala sarnaseks, tundes 
3

4

surnud.

ütles: „Paljud panevad selle suurenenud huvi materialistliku ja võimust haaratud ajastu 

5 Kirik 
on mõnikord surunud peale pigem reegleid ja traditsioone, kui näidanud inimestele, kuidas 

juht ütles: „Ma arvan, et meil on suur vaimulik vaakum. Kirik on suurel määral kaotanud oma 
rolli vaimuliku suuna pakkujana. Materialism 
on võimust võtnud ja paljud leiavad, et see ei 
rahulda neid. … Uuritakse teisi vaimse kogemuse 

6

Sotsiaaltöötajad ja psühholoogid märgivad, et 

ja mustas maagias algajad võivad tunda end 
õnnetu, kõhkleva, äreva ja heidutatuna, 
teadmata selle tegelikku põhjust. Äärmuslikel 

ja enesevigastamine. Meedias on ühtelugu 
niisuguseid teateid, nagu näiteks see, et 
Saksamaa satanistliku kultuse teismelised 
liikmed kägistasid 15-aastase klassikaaslase. Neli 

tunnistavad üles 14-aastase tüdruku mõrva 

dokumenteeritud laste rituaalse väärkasutamise 
juhtumeid. Need asjad kõlavad ekstreemselt ja 
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Jeesus hoiatas inimesi lahkelt, kuid väga otsekoheselt: 

7 

8 Seega Jeesus 

üleloomulikkusel kaks poolt.

inimestega, kelle olid kurjad inglid oma võimusesse võtnud. 

meest, kes tegid endale viga ja ähvardasid teisi, keda ei olnud 
võimalik vaos hoida ja kes karjusid vihast. Jeesus rääkis neid mehi 
kontrollivate Saatana vaimudega ja üks neist ütles: „Leegion on 

et Saatanal on terve armee langenud ingleid, kes näitavad üles 
viha Jumala vastu nii, et teevad kahju neile, keda Jumal kõige 

Jumala väge tumeda poole üle ning Jumala lahkust ja soovi 
tervistada ja rahu anda.

poolel prohvet on: „Kui prohvet ei tunnusta Jeesust, siis ei ole 
9 „Kui ei kõnelda selle sõna kohaselt, siis ei ole neil 

10

seda, mida nad usuvad, kuid nad ei tunnustanud teda kui Jumalat 
inimese kehas. Kõik tahavad öelda, et Jeesus on nendega nõus, 

Ma ei ole pühak, kuid ma võin öelda, et minu suhe Jeesusega 

rahu allikas.

jäävad ikka valedeks. Ma tean, et minu taat ei olnud kõnelenud, ja 

viimsel päeval. Ma ootan kannatamatult, et näha tema näol 

1

2 Nt Roomlastele 6:23.
3 1. Moosese 3:5.
4

5 Rachel Storm, The Independent.
6 Mike Morris Evangeelsest Alliansist.
7

8

9

10 Jesaja 8:20.
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Ma olen alles Jumala tundmise alguses.
Ma loodan, et see ei kõla jultunult, sest 

loo ja otsusta siis ise.

kuulsin lapse karjatust ja tundsin väikeseid luid 
rataste all purunemas. Pidurdasin, kuid liiga hilja, 
ning jooksin auto taha. Ja seal oli meie 16-kuune 
Marcus, lömastatud ja vereloigus suremas.

Siis ärkasin kohkunult.
Vaatasin pimedas magamistoas ringi, oma 

rahulikult magavat naist ja digitaalset kella 
punakat kellaaega kumamas. Kell oli 3:19. Kui 
õudusunenägu haihtus, polnud reaalsus iial 
paremana paistnud. Hingeldades nii, nagu 

vaikselt sisimas Jumalaga. Palusin oma perele 
kaitset ja hoolitsust. Viimaks hingamine rahunes 
ja ma vajusin taas unne.

mõeldes jutlusele, mida pidin sel hommikul 
kirikus pidama. Olin nii keskendunud, et unenägu 
isegi ei meenunud. Minu ülesandeks oli panna 
lapsed autosse sel ajal, kui Carla pani valmis 

söögituppa ja suundusin auto juurde.
Kui istusin autos, tagasikäik sees ja käsipidur 

meenus unenägu. Kuid Marcus oli ohutus 

söögituppa lukustanud. Lihtsalt igaks juhuks 
vaatasin kõigisse kolme peeglisse, siis pöörasin 
pead ja vaatasin tagaaknast välja. Ei midagi. 

õudust, ma jään hiljaks! Vaatasin ärritatult kella 
ja siis astusin igaks juhuks autost välja.

oli minu väike poeg. Ta mängis mängukaru ja 
punase autoga.

Ta nägi mind ja hüüdis erutatult: „Issi! Auto! 

Kahmasin ta sülle ja kallistasin, kuigi sel 
hetkel polnud tema see, kes seda vajas. Ma ei 
tea, kas ma üldse hingasingi.

siseukse, üle puhketoa, välja lukustatud 

põrandaga kivist veranda ja siis automaatselt 

oleksin teda näinud.
Ma isegi ei teadnud, et ta oli suuteline 

niisugust Houdini trikki tegema, pealegi veel 

Mida teha siis, kui sa pole oma poega 
tapnud

Tänasin Jumalat kummaliselt mehaaniliselt, tõin 
tütre ja panin ka tema istmele kinni.

Kui ta ema tuli, siis osa mu ajust rääkis 
talle, mis oleks peaaegu juhtunud. Ma olin 

toimetulekumehhanism. Samal päeval hiljem 
rääkisin sellest teistele inimestele, kuid tundsin 
ikka veel, nagu oleks see kellegi teise lugu 
kusagilt raamatust.

Olin kuulnud nii palju väidetavatest imedest. 
Mõnedest neilt, keda pidasin pisut segaseks. 
Mõnedest neilt heade kavatsustega inimestelt, 

tegi mind kaks korda

Ma ei näe imesid iga päev. Ma ei tee seda 
nägugi. Ja ma ei tunne, et neid vaja oleks. Ma 

kohvipaksu pealt lugemist. Ma usun, et Jumal 

kõik imed juhtusid enne seda, kui olid olemas 
kaamerad nende jäädvustamiseks, aga isegi kui 
imed juhtuksid tänapäeval, võiksid nad väita, et 

Looja algselt kokku pani. Seepärast tänan ma 
Jumalat toidu eest, kuigi see ei lange taevast 
nagu manna.

Kuid Marcuse loo puhul ei suutnud ma 
loomulikku selgitust leida. Suuremal osal 
inimestest on hulle unenägusid, mis ei lähe 
täide, ja ilmselt mäletame ainult neid, mis 
täituvad. Psühholoogid ütlevad, et enamik 

JUMAL, 
KES 
TOIMIB

üh
es

ko
os

ÜHESKOOS24



tavaliselt enda unenäod meeles ja kui oleks, 
ei võtaks ma neid tegelikult kuigi tõsiselt. Ma 
arvan, et unenäod tekivad lihtsalt sellest, et 

andmete süsteemi. Ma arvan, et mu aju võis 
selle unenäo lihtsalt tekitada, kuid varem ei 
olnud seda juhtunud. Miks juhtus see sellel

Saan järeldada ainult seda, et Jumal suhtles 
minuga. Ma kasutaksin sõna  Nimeta seda 
väikeseks eeslinna imeks, kui tahad, kuid see 

selles ja tol pärastlõunal jõudis järele ka mu süda 
ning ma vajasin kergenduse ja tänutunde hetkeks 

need pakuvad lahendusi, tõstatavad need ka 
samapalju küsimusi. Miks meie, kui maailmas 

külastasime palvetavaid sõpru haiglas, kus nad 
olid just kaotanud oma väikese lapse kardetava 
haiguse tagajärjel. Teistel sõpradel on lapsed 
kasvanud üles, et elada hävitavat, traagilist elu. 

Ja mis siis, kui Jumal ei oleks otsustanud sel 

Imed ei kõrvalda kõiki kahtlusi. Lugedes 

õpetada neile midagi pisut suuremat väljakutset 
pakkuvat. Sa näed, kuidas iisraellastest orjad 

Moosesele, kes rääkis nendega Jumala nimel. Kui 
inimesed nõudsid enne uskumist imelisi märke, 
siis Jeesus keeldus, öeldes, et ainus märk, mida 
nad näevad, on tema õpetused ja surm  

ei ole seda kuigi palju, aga mis siis, kui see on 

suren, et sind 
tegelikult tundma õppida. Ma suren, et sa oleksid 

armastust.
Suurim Jumala avaldamine oli Jeesuse elu ja 

surm. Mida enam ma mõistan seda, seda enam 
näen Jumala õiglust ja headust. Varakristlik 
jutlustaja Paulus täheldas, et tema ajal „nõuavad 

Jumala kohta on palju asju, mida ma ei 

tegevust või tegevusetust universumis, kuid ma 

JUMALA KOHTA 
ON PALJU ASJU, 

MIDA MA EI OSKA 
SELETADA.

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
/P

re
ss

m
as

te
r

Tu l e v i k  ko o s  J u m a l a g a 25

JUMAL,
 KES 

TOIMIB

üh
es

ko
os



ei lase oma piiratud teadmistel takistada end tundmast 
rõõmu selle üle, mida ma tean, või usaldamast Jumala 
headust elu karmuse ja segaduse taga. Pealegi tegi 
Jumal kõige suurema imedest, kui ta sai inimeseks, elas 

Ma ei tea Jumalast kõike ja ma ei looda seda 

ja tundeid. Ma võiksin veeta igaviku, õppides tundma 
niisugust köitvat, mitmekülgset isiksust, ja ma kavatsen 

ei pruugi tunda isegi Jumala ühest protsendist üht 

uskuda ja Jumalat armastada.

„Salajased asjad kuuluvad Issandale, meie Jumalale, 

jumalasalgaja.
Fjodor Dostojevski, „Vennad Karamazovid“

seda tõsiasja.
Fjodor Dostojevski, „Vennad Karamazovid“

Elamiseks on ainult kaks võimalust: kas nii, et 
justkui miski poleks ime, või nii, justkui kõik oleks ime.

Albert Einstein

T S I T A A D I D
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raamatupoe omaniku, vene juudi poeg.
Peaaegu kogu selle aja, mida ta mäletas, oli ta 

olnud armunud Lilasse, prantsuse tüdrukusse, kes 

raamatute keskel. Ta oli kõige õnnelikum siis, kui 
oli omapead uue raamatu ja enda mõtetega või 

Lila oli ilus, ülevoolav ja seikluslik. Elu 
raamatupoe kohal oli tema jaoks surmigav. Ta 

oli nõus Lilaga peol käima, kuid seal seisis ta 

Lila istus siis seal, tundis end rumalalt ja igatses 
vestelda. Seepärast leppisid nad kokku, et Lila 

kaunist lauluhäält ning oli kutsunud teda oma 

kõndis nende kodust minema.

mõistad, et sinu armastus pole minu omast 
väiksem ja sa ei saa selle eest põgeneda. Sa tuled 

kurvalt akna all ja vaatas üle lume kaugusse.

oma südame ukse kinni ja elas täielikult peas, 

~
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kliendile viisakalt ja kurva pilguga. 
Niiviisi, peas elades (kui seda nii 

aastat.
Siis ühel aastal jõulude 

paiku tuli Lila tagasi. Kui kaunis 
keskealine daam ukse avas ja 

Brodzky oma maailmas ega 
tundnud ilmselgelt teda ära. Lila 
oli šokeeritud, kuid valitses end.

„Oo jah, mul on vaja 
raamatut, kuid olen unustanud 

on noorpõlve kallimatest, kes 
armastavad ainult teineteist. Nad 

kohal korteris. Kuid naine on 

taga ajada. Tal on särav karjäär, 

mille mees talle andis, ning ta 

tagasi. Kõigist meestest, keda ta 
on tundnud, ei suuda keegi teda 

„Te peate seda mäletama, see on 

Seejärel oli pikk, piinlik vaikus. 

vahele.
Lila pillas võtme maha ja 

jooksis poest välja.

ja oli üllatunud, et klient oli 
lahkunud.

Kas sulle meeldis see sünge 

See on tõsine küsimus. Kui sa arvad, et õiglus 

Jumala teine nimi) uskumata raske jõuda.
Jutustused räägivad palju meie sügavaimatest 

veendumustest.

„üleliia (võiks öelda et šikilt) pessimistlikud muutumise 

1 Ameerika 

immigrante, kelle religioosne visioon taevast elu lõpul on 
ülimalt õnnelik lõpp. Samas on Prantsusmaal olnud palju 
tugevam ateistlik vool, mille puhul ei ole õnnelik lõpp 
üldse kindel.

Siin on külm ja karm reaalsus. Kui Jumal on olemas ja 
sul on usku, siis ükskõik kui raske on elu, leiad sa kunagi 
oma õnneliku lõpu. Kui Jumalat ja usku pole, siis pole 

ja õnnelik, on selle lõpus surm ja igavene kadu. Sa võid 
süüa, juua, olla glamuurne, tunda rõõmu enda ja teiste 
kehast, kuid homme sa sured.

JUMAL, 
KES 
TOIMIB

üh
es

ko
os

ÜHESKOOS28



et nad püüavad lihtsalt üllatada ning murda traditsioonilise õnneliku 

võimatu, isegi unistuste tehasest pärineva haldjatolmuga.

2 Lood on meie uudiste, 

inimaju jutustav tarkvara. Me mõtleme oma elust lugudes, kui me pole 

et ükskõik kui masendavaks võivad asjad kolmandas vaatuses minna, on 

lugu ei lõpe iial ning mul ei saa iial otsa seiklused ja huvitavad tegelased, 
kellega kohtuda.

Ilma Jumalata ajad sa oma unistust taga, leiad armastuse, õpid 
kasulikke asju, õpid ennast tundma ja kasvad isiksusena, arendad 

teadma, mis on õige ja mis vale, ning ootama, et õiglus võidaks. Kuid 

 

KAS SA 
OOTASID 
ÕNNELIKKU 
LÕPPU? KAS 
SA ARVASID, 
ET ARMASTUS 
VÕIDAB 
KÕIK? KAS 
SA ARVAD, 
ET TEGELIK 
ELU ON 
NIISUGUNE? 
SINU JAOKS? 
MAAILMA 
JAOKS?

1

2 Vt Helen Fulton, Rosemary Huisman, Julian Murphet ja Anne 

Press, 2005).

©
w

w
w

.b
ig

st
oc

kp
ho

to
.c

om
/a

le
nk

as
m

Tu l e v i k  ko o s  J u m a l a g a 29

JUMAL,
 KES 

TOIMIB

üh
es

ko
os



 K U L D L O K I L I N E  P L A N E E T>> >

loogikale ja tõenditele.
Minu jaoks on uskumisel põhjused. Ma ei suuda tõestada, et Jumal on olemas (ja ma ei taha 

mingil juhul kedagi sundida uskuma), kuid ma arvan, et seda teed näitavad loogilised teeviidad. 

MISSUGUSED 

Selles on äärmuslikud temperatuurid, surmav 

võivad meid lömastada. Kuid siin me oleme, 
tunneme rõõmu elust oma väikesel sinisel 
planeedil. Mida enam astronoomid teistelt 

et me saaksime praegu siin olla.1

Esiteks oleme päikesest õigel kaugusel. 
Veenus on lähemal ja seal on sooja 460 0C! 
Marss on kaugemal ja seal on väga külm. Kaks 

selle pimedal poolel on -185 0

suuremal osal planeedist. (Tervitused Islandile!)

kui nad on tähe lähedal, siis on seal tulikuum, 
kui aga kaugel eemal, on seal kõrvetav pakane. 

Kui meie planeet oleks viis korda suurem, 

voodist välja ronimisel või vere pumpamisel 
jalgadest tagasi südamesse!

Maa magnetväli on täpselt õige, nii et 

sellest tohutust tuumaplahvatusest, mida me 
nimetame päikeseks.

pühkida.
Me võiksime loetleda veel palju tegureid.
Astronoom Hugh Ross2

mis peavad olema elu eksisteerimiseks täpselt 
õiged, ning 922 asja, mis võimaldavad planeedil 
elu üleval pidada. Ta leidis, et nende kõigi asjade 

311-st. See arv 

aatomite arv korda tuntud universumi aatomite 
arv korda tuntud universumi aatomite arv korda 
üks sada miljon miljard miljard miljard miljard 
miljard miljard miljardit.

oleks ehk parem sõna.

>> >
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Selle kohta, kuidas me selle saime, on kaks 
peamist lugu.

mutatsioon ja looduslik valik otsustas, mida alles 
hoida.

Mõelgem juhusliku kirjutamise üle.

ja sellest on saadetud sõnum: „Ma armastan 

võimalikkust välja arvutama. Inglise keeles on 26 
tähemärki pluss kirjavahemärgid, nii et võtame 

üks võimalus 27 000-st.

3

üks 590 miljonist miljonist. Ning „I love you, 

miljonist miljonist.

meel öelda, et see on väljamõeldis ja ma ei tunne 
kedagi, kelle nimi oleks Madeline!)

Ja see on kõigest 16 tähte. Russell Grigg 
arvutas välja tõenäosuse, et ahvid kirjutaksid 
juhuslikult 603-tähelise luuletuse ning ta avastas, 
et selleks kuluks  10,000,000,000,000,0000,000, 
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

 D N A

>> >

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000 aastat.

13 700 000 000 000 aastat. (Mõned arvad, et 
universum on isegi noorem.) Olgu pealegi, 13,7 
miljardit aastat on pikk aeg, kuid see on armetult 
lühike aeg võrreldes selle ajaga, mis läheks 
juhuslikult luuletuse saamise peale.

Selles oleks ainult 603 tähte. Kuidas oleks 

©www.istockphoto.com/cosmin4000
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tegele kogu aeg kirjutamisega, aga jätame selle 
tähelepanuta). Ah jaa, neil on piiramatult käes 

oli tüüp, kelle virtuaalahvid tootsid 19 tähte 
Shakespeare’i näidendist. Kas ei peaks siis olema 
pelgalt aja küsimus, millal saame luuletajalt 

kirjutamiseks kulus 42 162 500 000 miljard 
miljardit virtuaalset aastat.

Universumis pole lihtsalt piisavalt aega, 

oma õpikus: „Seepärast on terve mõistuse järgi 
4

saa olla.

on 130 000 tähte. Sinu DNA-s on 4 miljonit 

sinu koht. Ei, sa oled inimene, sinu DNA-s on 3,5 
miljardit tähte.

on nii solvavalt väikesed, et need lausa nõuavad 

Raske oleks leida tõsisemat teadlast kui 

kood, ja kes nüüd on USA Rahvatervishoiu 

5

1

2

3

4

5

Press, 2006). Dr Collins ei ole viimase aja kreatsionismi ega intelligentse kavandamise pooldaja, ta on teistlik 
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David on ainult poolunes, sest tema poeg Michael ei ole kodus. Michael on tore 
poiss, parim õpilane oma klassis, jalgpallimeeskonna kapten, armastav poeg ja vend. 
Muretsemiseks pole põhjust. Michael on vastutustundlik noormees ja ta on koos 
heade sõpradega kooli lõppu tähistamas.

rivi sõpru, kes kallistavad teda ja jagavad mõningast soojust, kui õnnetu väike sinine 

Ennast kuulates on ta üllatunud, kui vali ja toores oli ta olnud, kuid ta ei hooli sellest 
põrmugi.

Hiina toitu.
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juures, lihtsalt headuse ja kuulamise pärast, 

sa pole mu küsimusele vastanud. Kuidas sa 

Kaplan ütles: „Miks sa tahad Jumalast 

„Ma arvasin, et sina tahad mulle Jumalast 

„Et ma leiaksin usus lohutust ja suudaksin 
rääkida lahke Taevaisaga ja muu sihuke värk. 

inimesed saavad Jumalaga ühendust ning 
heidavad kõik oma valu ja mure tema suurtesse 

Armastama mingit muusikat ja vihkama teatud 

„Midagi sinnapoole … Kas 

„Ei, polnud vaja. Ta 

valikuid ning tal pidi tore 
elu tulema. Ta tülitses 
küll vahel oma noorema 

kiirustas pööraselt, kuid ta oli 

David mõtles veidi. 

korda oma kõrgel toolil, oli 
ta hea sööja, kuigi ma pidin 
sundima teda mõningaid asju 

sööma, aga pärast esimest suutäit herneid läks 
ta nägu mossi ja ta ei söönud neid enam kunagi. 
Ma võisin saada pahuraks, ma võisin püüda peita 
herneid kartulite alla, võisin mängida rohelist 

päev oli meil sellepärast kolmas maailmasõda, 
sest ma tundsin, et minu kohus on sundida teda 
herneid sööma. Siis ütles mu naine: „Kas sulle 

on samasugune kui üks teine inimene, keda 

„Me julgustasime seda. Endastmõistetavalt 

miks, ning õpetasime põhjuse ja tagajärje 
seost. Me veensime teda lugupidavalt. Nojah, 
mõnikord kaotasin kannatuse ja sundisin teda 
tegema mõnda asja, kuid headel päevadel 
ei püüdnud me kunagi tema üle valitseda. 
Meile meeldisid üllatused, millega ta lagedale 
tuli. Keskkoolis katsetas ta hullumeelseid 
kommunismi teooriaid ja ma vaidlesin temaga, 

JUMAL VÕTTIS 
MEIE KANNATUSED, 
KÕIKE SEDA KOGU 
INIMKONNA EEST. 
JA MEIE SÜÜ, 
SELLEPÄRAST 
ET OLEME OMA 
VABADUST VALESTI 
KASUTANUD.
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on inimkonnale maksma läinud kohutava 
kannatuste hinna. Michael maksis seda. Mina 

mõnikord vahele segada ja takistada meil 

tulema alla ja … Ei, see ei meeldiks talle. Ta 

„Arutame seda asja. Kas Jumal peaks 

peaks takistama meid rasvast toitu söömast 

„Nõus. Ja kes tahaks, et Jumal oleks 

„Ja mis siis, kui Jumal leidis olevat peaaegu 

suudaks valida midagi head. Kui me armuksime 

Soovin sulle kõike head homseks, kui esimest 
päeva jälle tagasi tööl oled. Kas ma võin sulle 

„Sa ütlesid, et kannatused on hind, mida me 

meie kannatused, kõik selle kogu inimkonna 

kasutanud. Kogu meile määratud osa. Ma arvan, 

ühel päeval selle meilt ära. Ta õpetas meid 
palvetama, et tema tahe sünniks maa peal, ja  

„Ma olen Jumalaga rääkinud. Ei midagi 

Tegelikult karjusin tema peale ükskord autos 

Vt lisaks

John Dickson „If I were God, I’d end all the pain: struggling with 

Saatan on pannud nuhtluse kõigile 

meie tervis või hing või läheme paksuks.
Albert Einstein

Ära naera kunagi nende üle, kes 
kannatavad; kannata mõnikord neid, kes 
naeravad.

Victor Hugo

T S I T A A D I D
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Mida headus  
ja kurjusuleuldse : :

:
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Ayaan oli viieaastane, kui tema 

samal ajal eemaldas palgatud mees 

tagajärjel. Eluaegsete komplikatsioonide hulgas 

menstruaalvere väljutamisel ning tüsistused 

suurem neil emadel, kellel on kõige raskemat 
tüüpi moonutused.1

psühholoogilisi sümptomeid.

teevad sageli naised sellepärast, et „püüavad 

valu. … Seega lõigatakse naisel kliitor ära, 
allesjäänu õmmeldakse kokku, siis on teada, et ta 

2 
See ei ole koraani korraldus.

Ayaan Hirsi Ali palus Hollandis asüüli, läks 

naised peavad taluma suguelundite moonutamist 
Euroopa linnades või perepuhkusel kodumaal.

See põhjustas tohutu poleemika ning esitas 

mõista. Kuid kas me peaksime sallima midagi, 

Need on ohtlikud küsimused. Sa võid saada 

all. Sind võidakse nimetada sallimatuks ja liiga 

Moekas on väita, et pole olemas õiget ja 
valet, on ainult see, mis on sinu jaoks õige või 
vale ning sa pead kindlaks tegema, mis see on. 

muudaks see mitmekultuurilise linna heaks 

õiget ja valet, kuidas siis kinnitada, et sul on  
 

suhtes nagu leskede põletamine, pealesunnitud 

õppimise eest, tüdrukute karistamine vägistatud 
3 Mõnedes kultuurides 

peetakse neid asju õigeks ja kes oled sina, et neid 

õige ja vale vahel.
Selles pole mingit jultumust, sest õige ja vale 

on minust suuremad ning need jäävad nii, kas ma 

Olen märganud kummalist asja, et vahel 
ma tean, mida ma peaksin tegema, kuid ma ei 
otsusta seda teha. Ma peaksin tegema rohkem 

näen õiget asja, kuid ei otsusta seda teha. Mida 

nõrkus, et headus ja kurjus on minu sees sõjajalal. 

headuse valimisel.

KUST ME SAAME ÕIGE JA VALE?

ühiskonnalt, kuid siis leidis ta, et sellega on 

ja kasutasid ära inimesi asumaadel, andsid 
välja rassistlikke seadusi ja saatsid oma noori 

vaja inimesi, kes esitaksid sellele väljakutse 

ühiskonda moraalse kompassina usaldada.

meie ühiskond ei suuda piisavalt tugevalt 
olla

paista
kiiruskaamerast möödudes aeglustanud ja pärast 

ei taha, et sina varastaks minult, ja nii on meil 
mõlemal turvalisem olla. Kuid mõned inimesed 
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avastavad peagi, et kui nad suudavad paista 

nad saavad ka tasuta teiste inimeste asju. Kui 

kasutavad petmist tegutsemisviisina. See on 

kõigil on nii palju õppida ja meie moraalne 

minul on õigus, 
sina eksid.

varustada meie 

informatsiooniga 
ning 
meditsiiniteadusel 
on naiste 

suguelundite moonutamise mõjude kohta palju 

kasuliku tehnoloogiaga, kuid see ei suuda anda 

ehitada aatompommi, kuid ei suuda öelda, kas 
on hea mõte seda omada, kasutada või kelle 
peal seda kasutada.

Jumalasse. Mõned ütlevad: „Mida, lennata 
lennukiga hoonesse sisse ja saada tasuks elada 
Jumala trooni lähedal koos 72 hirvesilmse 

Paljud religioossed kogukonnad on kõike muud 
kui head samariitlased. Mõned religioossed 

rohkem teadlikud ning neil ei ole vaeste ja 
puudust kannatajate eest hoolitsemiseks rohkem 

Kuid ma ei räägi religioonist.
Ma räägin Jumalast.

Jumalasse selgitada, kust me need saime. Ja 

oleme Jumala lapsed, nii et parem peaksin sind 

sind. Ma vastutan Jumala ees selle eest, kuidas 
ma sind kohtlen. Ja ka mina olen ära teeninud 
lugupidamise ja lahkuse, sest ma olen Jumala laps. 

suhestudes. See on kokkuvõte mõistlikust eluviisist, 
mis peaks tooma inimestele rõõmu.

Oluline on valida õige Jumal.

neil igavese elu mõte ja ilma taevase Isata on nad 
kurvad, üksinda ja juhatuseta. Ayaan ise on ateist, 
kuid inimestel, kes Jumalast puudust tunnevad, 

„Kaasaja kristlik Jumal on sama mis armastus. 
Tema tööriistad ei kuuluta vihkamist, sallimatust 
ja vastuolusid. See Jumal on halastusrikas, ei 
taotle riigivõimu ega pea teadust konkurendiks. ... 

kõige võimsamaks vastumürgiks vihkamisele 

4

Ma hindan tema suuremeelset siirust. Ma 

omakasupüüdlikkusel.

ME PEAME ISE 
ASJAD LÄBI 
MÕTLEMA JA 
LEIDMA OMA 
KÕLBLUSE.

1 E. Banks, O. Meirik, T. Farley, O. Akande, H. Bathija, M. Ali 

2

3 See loetelu on laenatud ateistliku neuroteadlase Sam Harrise 

4
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Kõige parem 
lugu, mida 
ma tean

M
ina ei suudaks nii head lugu kirjutada.

valuvaigisteid ja massikommunikatsioonivahendeid. Sa ei taha neid hirmutada, 

ämmaemanda juuresolekul.) Selles linnas on kümneid sugulasi, kuid nad ei kutsu 

Jumala enda.
Sa oled sündinud juudina, see on riskantne käik.

välja ja tulevad sind kummardama ja toovad rikkalikke kingitusi. Ent kohalik 

Sa kaotad peaaegu elu, kuid su ema ja maapealne isa kiirustavad põgenikena 
Egiptusesse. Seega mõistad sa ilmselt maailma pagulasi ja kodutuid inimesi ning 
soovid anda neile kodu.
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vaateväljast. Teismeeas ja kahekümnendates eluaastates pead sa väikeses külas äri, et pärast isa 
surma peret ülal pidada.

 kohe

günekoloogilisest haigusest. Sa teed sõprust 

kutsud neid paremale elule. Sind nähakse koos 
maksuametnikega, kes on end müünud sissetunginud 
sõjaväele ning nõuavad oma rahvalt ränki makse. Sa 
tood Jumala kõige vähem lootust äratavate inimeste 
juurde ja mõned kõige vähem religioossena paistvad 
inimesed on sinule avatud.

arvad, et armastusest ja õiglusest olulisemad on 
inimesi välja arvavad reeglid. Nad nimetavad sind 
rumalaks ja patuseks. (Sa pidid küll sisimas naerma, 
kui armetud inimesed püüdsid õpetada religiooni 
Kõigeteadjale!) Sa püüad panna neid nägema, 

langenut, ning kui kaunid ja elulised võivad olla 
Jumala seadused. Lõpuks ärritad sa neid nii väga,  
et nad tapavad su.

Jah, sa surid. Olles ise Elu, nagu nimetas sind su 

teadlikkuse andjaks kõigile, kes hingavad. Elu suri ja 
see surm oli väga inimlik. Sinu viimaste sõnade hulgas 
oli palve, mida paluvad väikesed lapsed magama 

1

Kui sõdurid sinust kinni haarasid, oleksid sa 
võinud nad kõik aeglaselt tappa, aurustada planeedi 
ja minna tagasi oma troonile. Kuid sa lasid neil end 

taas, istumas maailma troonil. Sind, kes ütlesid: 
„Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu 
kõige pisematest vendadest, seda te olete MINULE 

2) Sa lasksid neil lüüa naelad puusepa sisse, 
tappa eluandja, olla julm kõige lahkema isiku vastu, 
karjuda vihast armastuse kehastuse peale.

mässajate eest, inimeste eest, kes püüavad olla 

eest, kahtlejate eest, ennast täis tühiste inimeste 
eest, püüdlike inimeste eest ja nende eest, kes 
oleksid ei tea kes, kui vaid suudaksid.
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mind ja andsid oma elu minu elu eest.
Kui nad olid su tapnud, kiirustasid nad koju religioosset püha 

pidama.

Sinu vaenlane arvas, et oli sinust jagu saanud, arvas, et tema 
on Maa vastuvaidlematu valitseja.

Pärast puhkepäeva tõusid sa lihtsalt üles, jätsid surma pika 
ninaga ja naersid iga inimese suurimale hirmule näkku. Sa ütlesid: 

3 Sa ütlesid, et tulid hävitama Saatana kogu kätetööd 

Sa veetsid nelikümmend päeva oma sõpradega ja julgustasid 
neid minema maailmale häid sõnumeid viima. Siis läksid sa koju.

Jumalaks, samastad end ikka veel inimestega ning mäletad, mida 

tulla sinu trooni juurde kindlustundega ja loota raskel ajal sinu 

Niisuguse armastuse korral võin eilse süü minema visata ning 
sammu kiirendada.

Ma võin panna oma määrdunud rõivad sinu suurepärase 
evangeeliumi pesumasinasse ja olla kindel, et puhastad mu hinge 

Ma võin sind armastada kogu südame ja kogu mõistusega ning 

ning juhist, keda ma endise vastuhakkajana arvan väärt olema 

raskekaalutšempion alistas tema, ja sa oled minu poolel.
Ma võin veeta terve igaviku seiklusrikastel huvireisidel lõputult 

põnevas universumis ja mis peamine, olla lihtsalt sinuga koos.

MINA OLEN 
ÜLESTÕUSMINE 
JA ELU. KES 
MINUSSE 
USUB, SEE 
ELAB, ISEGI 
KUI TA 
SUREB.

1 Luuka 23:46.
2

3 Johannese 11:25.
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Jeesuse ülestõusmise lugu on ainulaadne, 
inspireeriv ja emotsionaalselt rahuldust pakkuv 
jutustus, kuid samamoodi on ka Supermani ja 

IMED?

Mõned inimesed põlgavad selle 
kohe ära, sest pole kaasaaja teaduslikku 
tõestust, et keegi tuleks ellu tagasi pärast 
neljakümnetunnist ajusurma. Kuid Jeesuse 

sündmusest minevikus.
Mõned inimesed põlgavad selle ära, sest 

nad ei usu Jumala olemasolu ja nii pole kedagi, 
kes saaks niisugust imet teha. Aus mõte. Kui 
Jumalat ei ole, siis on see lugu võimatu. Kuid 
minu arvates on Jumala olemasolu kohta palju 
tõendeid.1

piisavalt võimas, et luua universum ja vähemalt 
üks asustatud planeet ning kujundada inimese 
keha ja aju, siis ei peaks inimese taasloomine 
pärast surma liiga keeruline olema.

Kui on olemas Jumal, kes koostas 
loodusseadused ja lõi reaalsuse, mida need 

seda iga päev oodata ja visata oma teaduslikud 

vee peal kõndimist, nagu füüsikaseadused ei 

 
JEESUS AJALOOS?

Peaaegu kõik ajaloolased usuvad, et 

Elu parast surma.
..
ne piisavalt võimas et luua universum ja vähemaltd
Kas tõesti?
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kes ei olnud tema järelkäijad.
Näiteks Rooma ajaloolane Lukianos  

Samosatast (sündinud aastal 120 pKr) pidas  
kristlasi totakateks. Ta naljatas lugejatega, et kui 
nad lähevad reisile, peaksid nad teesklema kristlasi, 
siis antakse neile tasuta süüa ja öömaja, kui aga 

reisinõuannete kirjutas ta kristlaste kohta:
„Vaesekesed on ennast veennud, … et nad 

tulemusena põlgavad nad surma ja on nõus end 
vahistada laskma. … Veelgi enam, nende esimene 
seaduseandja veenis neid, et nad on kõik üksteise 

2

lugudele imedest.
Kuidas on Tacitusega (sündinud aastal 52 

pKr), keda on nimetatud Rooma tähtsaimaks 

„Christuse, kellelt on see nimetus pärit, 

3

Christuse (see on Kristuse rooma nime 
kuju) hukkas Pilaatus, täpselt nii nagu 
evangeeliumikirjutajad teatavad.

Teisedki rooma kirjanikud mainivad Jeesust, 
mis on üllatav, kui mõelda, et see oli mingi õpetaja 
nende impeeriumi ühes väikeses, tähtsusetus 
riigis.

4

varjund avalikele imedele, mida nad ei saanud eitada.5 

VÄL JAMÕELDISE EEST SUREMINE

mõjutatud tunnistajateks või põrunud usklikeks, kel pole mingit loogikat. Kuid nad ei 
uskunud alguses, et Jeesus tõusis surnuist üles. Neid veenis see, mida nad nägid.

meest pärast surma elusana ja sind lüüakse selle eest maha!) Kui see oli kõigest 

KUI ON OLEMAS 
JUMAL, KES 
KOOSTAS 
LOODUSSEADUSED 
JA LÕI 
REAALSUSE, 
MIDA NEED 
KIRJELDAVAD, 
SIIS ELAB 
JUMAL 
VÄLJASPOOL 
NEID SEADUSI 
JA VÕIB NEIST 
AEG-AJALT 
MÖÖDA MINNA 
VÕI NEID 
„RIKKUDA“.
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väljamõeldis, miks keegi selle suure pinge all ei 

osutada ühelegi inimesele, kes oleks öelnud: 
„Olgu, tunnistan üles, me mõtlesime kõik välja. 

silmaga nähtud lugusid, pannes selle tõepärasuse ja 
täpsusega kaalule oma elu.

Oletagem, et sa mõtlesid välja loo haldjast 
oma aia kaugeimas nurgas. Lastele see meeldis, 
täiskasvanute jaoks oli see õnnelik lugu, ning sa said 

oma loo juurde ja räägid seda ringi rännates ja oma 

miks pidid jüngrid seda tegema, kui nad mõtlesid 

surma.

oma silmaga näinud, kuid ta kontrollis põhjalikult 
teiste jutustusi ja koostas oma raamatu Rooma 

oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka 
teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on 
osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega. Me 

6

KAS LUGU MUUTUS?

See võiks olla võimalik, kui oleks olemas üks 

muuta ja seejärel tuleksid kõik hilisemad koopiad. 
Kuid ei ole üht keskset originaali. Vanu koopiaid on 

käsitsi ja viidi paljudesse maailma eri paikadesse. 
Nüüd saavad õpetlased neid kokku koguda ja 
kõrvutada. Mõned väiksed vead on sisse lipsanud, 

ja teadusele.)

Külma sõja ajal tahtsid teadlased teha olulistest 

saata dokumente telefoni teel teistele ülikoolidele, 

kõrgtehnoloogiliselt). Seega oleks olnud lihtne 

imelised toitmised ja teised imed, mis näitasid 

ning sa ei vaevuks seda üldse kirjutamagi. Suur 

ilmselgelt Jumal inimese kujul.
 

KUMMUTATUD?

Suur hulk visasid inimesi on üritanud Jeesuse 

oli mures, et tema naine hakkas seda uskuma, ning 

Frank Morison arvas, et Jeesuse loos on lihtne 
välja tuua ajaloolised lüngad, ning püüdis kirjutada 

sai usklik ja ta kirjutas raamatu „Who Moved The 

  

Vt ka

1 Vt niisuguseid raamatuid nagu nt Craig Lennoxi omad jms.
2

3

4

5

6
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MIKS MA 
PEAKSIN 
JEESUST 
JÄRGIMA?

„Kuula mind, neegrinäru, veel enne 
järgmist nädalat sa kahetsed, et üldse siia 

Kodanikuõiguste eestvedaja oli öösel 
voodis oma naise kõrval, kui telefon helises. 

King Jr. pani telefonitoru ära ja läks kööki. 

ekslikust vahistamisest ja vanglast. Teda oli 
ähvardatud Rosa Parksi toetamise pärast. 
Rosa Parks oli mustanahaline naine, kes 

kasutamisest, kui seadust ei muudeta 

kaotasid raha. King püüdles unistuse poole, 
et kõik inimesed on loodud võrdseks. Tema 

keegi.
Aga miks oli ta siin sõjakäigul 

eliitharidus Bostoni ülikoolist ja ta oleks 
võinud elada mugavat elu rikka kiriku 

ning ta palvetas valju häälega:
„Ma seisan siin selle eest, mida usun 

õige olevat. Kuid nüüd ma kardan. Inimesed 

nende ees ilma jõu ja julguseta, siis ka 
nemad vanguvad. … Mulle pole midagi 

1 
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rassilise diskrimineerimise ja segregatsiooni 
lõpetamise nimel.

Kuid Kingi ähvardasid need, kes kartsid 
tema unistust. FBI varustas tema kodu ja 
hotellitoad aastaid pealtkuulamisseadmetega, 

korruptsioonis ja alkoholismis.

kõigist talle tehtud surmaähvardustest.

mõned rasked päevad. Kuid õigupoolest pole 
see mulle praegu oluline, sest ma olen olnud 

inimene, tahaksin elada pika elu. ... Kuid ma 
ei muretse praegu sellepärast. Ma tahan täita 

näinud tõotatud maad. … Nii et ma olen täna 
õhtul õnnelik. Ma ei muretse millegi pärast. Ma 
ei karda ühtegi inimest. Minu silmad on näinud 

Missugune viis vaadata silma oma surmale!

Ta tundis energia ja sisemise rahu voogu ning 

kiirustas koju ning leidis, et ta naine ja väike 
laps olid terved. Rohkem muret tekitas väljas 
seisev rahvahulk, ligi tuhat inimest, relvastatud 
tulirelvade, nugade, kaigaste, kivide, pudelitega 

King seisis oma puruks pommitatud verandal, 

midagi paanilist. Kui teil on relvad, viige need 
koju, kui teil pole relvi, siis, palun, ärge hankige 

oma valgeid vendi, hoolimata sellest, mida nad 
meile teevad. Peame neile teada andma, et 
me armastame neid. Jeesus hüüdis sõnad, mis 

õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende 

järgi elama. Me peame vastama vihkamisele 
2

ning ka igast rassist vaeste inimeste õiguste 
toetamiseks. Ta nõudis, et kõik meeleavaldustel 
osalejad allkirjastaksid tõotuse käituda 
viisakalt sõprade ja vaenlastega ning osaleksid 
kolmepäevasel vägivallavastasel kursusel, kus 

Gandhilt, kes kasutas rahumeelseid meeleavaldusi 

peksis politsei Kingi meeleavaldusel osalejaid 

teenis Kingi üritusele avalikkuse poolehoiu.

relvi.
King vedas eest meeleavaldust Washingtonis 

tunnustatakse laialt kui üht kõigi aegade parimat 
kõnet. „Mul on unistus, et mu neli väikest last 

nende nahavärvi, vaid nende iseloomuomaduste 
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Meil on ees mõned rasked 
päevad. Kuid õigupoolest pole 
see mulle praegu oluline, sest 

ei hooli muust. Nagu iga teinegi 
inimene, tahaksin elada pika elu. 
... Kuid ma ei muretse sellepärast 
praegu. Ma tahan täita lihtsalt 

vaadanud ringi ja näinud tõotatud 
maad. … Nii et ma olen täna õhtul 
õnnelik. Ma ei muretse millegi 
pärast. Ma ei karda ühtegi inimest. 
Minu silmad on näinud Issanda 

maale, kuid suri vahetult enne sinna saamist,  
siis sa tead, et King ammutas oma usu sellest.

tema auhindade pärast, vaid sellepärast, et 

lõpetada Vietnami sõda ning armastada ja 
teenida inimkonda. Ta on inspireerinud teisi 
inimesi üle kogu maailma, näiteks peapiiskop 
Desmond Tutut, kes tegutses Lõuna-Aafrikas 

kahekümnenda sajandi kõige imetletumate 
inimeste kohta teiseks (ema Teresa järel).

on kangelased.
Ja üks asi, mida Jeesus tegi maailma heaks, 

oli see, et ta inspireeris niisuguseid inimesi.

telejutlustajad väidavad, et kui sul on usku, siis 

oled sa terve, jõukas ja elad seitsmendas 
taevas, kuid ärgem liialdagem. Kui sa 
jäljendad tõepoolest Jeesust, siis hoolid 
sa tõsiselt teistest inimestest. Sa hindad 
andmist rohkem kui saamist ning see ei 
pruugi sind muuta rikkaks muus suhtes kui 
vaid iseloomu ja suhete poolest. Vaeste ja 

lahke, aga see ei pruugi teha sind tähtsaks 
ninaks. Kuid sa võid teha teiste inimeste elu 
paremaks. Isegi kui sa pole kunagi kuulus 

see ikkagi anda elule kire, eesmärgi ja 
rahuldustunde.

olema suuremeelne, lahke ja kannatlik, 
andestama eksimusi, hoolitsema vaeste 

sinu iseloomus niisuguseid omadusi, nagu 
„armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, … 

3 ja muuta 
sind paremaks inimeseks, kui sa oleksid olnud 
ilma selleta.

Ja see on nimelt siinses elus. Kristlik usk 

üle nalja ja hakkas pidama oma sõpradele 

hindas neid siis, kui nad veel elus olid. Ta 
esitas inimestele väljakutse, et kui nad pole 

elada.

juurde Jumalaga.

1

2 Miller, lk 57.
3
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Olen hüljanud tõe otsimise 

Ashleigh Brilliant

Sa teravdad oma inimlikku 
himu, kuni see võib oma ihaga 
lõhestada aatomeid, sa ehitad 
egosid, mis on suured kui 
katedraalid, ühendad maailma 

impulsiga, määrid isegi 
kõige nürimad unistused 
nende rahakarva, kullatud 
fantaasiatega, kuni iga 
inimene saab edasipüüdlikuks 
imperaatoriks, saab iseenda 
jumalaks, aga kuhu edasi? … 
õhk pakseneb, vesi muutub 
hapuks, isegi mesi võtab 

 
„Kuradi advokaat“

 Väikesed 
süütud valed
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osalejatel on märkimisväärsed võimed ja nad on julmalt teravad. Juhataja, keda 

epideemiates ning oma kampaaniaid rassismi, majanduskaose ja sotsiaalse 

kiusatud või salajane, seega peame keskenduma sellele, mida on võimalik teha.

veenduge, et inimesed, kel seda kõige enam vaja oleks, oleksid hõivatud millegi 

neid jutlustajaga mõnes väikses asjas eriarvamusel olema. Pange neid kõiges 
kahtlema, et nad tunneksid end intellektuaalidena. Jumal ei saa piiratud 
mõistusele kõike ilmutada ega kõiki võimalikke kahtlusi kõrvaldada, nii et pange 

neid meelitada, rääkida, et neis enestes on õilsus olemas ja nad ei pea muutuma, 
ning nende südametunnistuse uinutada.

Pange inimesed arvama, et pole oluline, mida nad usuvad. Nimetage seda 
sallivuseks ja mitmekesisuse austamiseks. Pidage meeles, mida ütles vaenlane: 

1

inimese sisse ja teda muuta, seepärast pange inimesed kahtlema, kas seal üldse 
on tõde või kas me saame seda tunnetada.

sallimatuks ja kitsarinnaliseks. Julgustage äärmiselt mitmekülgseid arvamusi 

originaalseid ning et need jõuaksid meediasse ja raamatutesse. See peaks looma 

vaenlase sõnu ise pigem ei loeks.

mõista igaüks, kes on alandlik ja valmis tegema seda, mis seal kirjas on.) Eelkõige 

2 Las nad teevad, mida tahavad, ja tunnevad end ikkagi 

tahavad.
Kas te mäletate, kuidas vastas Jeesus, kui kiusasin teda ingliks maskeerunult 

Sellepärast peame seda ründama.
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inimesed religiooni suhtes niivõrd teadmatuses, 
et nad seda usuvad.

suurimad teadlased on uskunud Jumalasse, 
tehke nägu, nagu oleks see puudutanud vaid 

pange inimesed naeratama ja pead raputama 
muidu nii tarkade inimeste veidruse üle. Pilkav 
naer on kõige parem maskeering, kui pole ühtki 
veenvat põhjust. Pange teadlased meedias 
väitma, et kõik toimus juhuslike looduslike 
protsesside tagajärjel, nii et pole vaja mingit 
Loojat. Selles loos on muidugi omad lüngad 

aga suurem osa inimesi ei pane neid tähele, 

pilgake neid. Enamiku jaoks on pilkav naer 
võimsam kui ükski argument.

Ja rääkige neile, et universumi valitsevad 
kindlad seadused, nii et ükskõik missugune 
jumal (kui see üldse olemas on) oleks nende 
seadustega seotud. Seega pole mingit mõtet 

imedest kirjutasid teaduseelsete kultuuride 
kergeusklikud inimesed. Siis nad ei oota, et 
Jumal tänapäeval sekkuks.

Muutke ta tavaliseks guruks või usutervistajaks 
ning meelitage inimesi, et nad võivad olla temast 
isegi targemad, kui nad hülgavad mõned tema 
kõige radikaalsematest ideedest.

Eelkõige pidage meeles, et meil pole mingit 
võimu isegi kõige nõrgema inimese üle, kes 

eksitage neid. Seadke evangeelium kahtluse alla. 
Lükake inimesed äärmustesse. Pange mõned 
tundma, et nad on iseenesest piisavalt head 
ja et nende head teod teenivad ära Jumala 
heakskiidu. Teised pange tundma, et nad on 
igasuguse lootuse jaoks liiga patused, sest Jumal 
ei ole piisavalt andestav. Mõned pange tundma, 

tunnetamiseks liiga teadmatute ja tuimadena. 
Pange mõned küsima, kuidas sai üks isik teiste 

üle. Kui neil on perekond, hoidke neid vaesena, 

neid arana. Või kui nad on populaarsed ja jõukad, 
pange neid inimestega raha pärast manipuleerima, 

tasuta. Pange neid hindama oma omandit rohkem 
kui ustavust ning unustama hinnalist ohvrit, 
mille Jeesus tõi nende eest. Mõlemad äärmused 
toimivad. Hoidke neid tegevuses tühiste asjadega ja 

ning nad oleksid afääridele avatumad, seejärel 

kasutage need ära.
Keskenduge rikastele inimestele. Pange nad 

raha rohkem armastama kui Jumala riiki ja nad on 
meil peos, ükskõik mida nad enda arvates usuvad. 

kuid ärge raisake nende peale liiga palju aega.)
Ja loomulikult eitage minu ja enda olemasolu. 

See on põhimaskeering. Väitke, et ma olen kõigest 

Pange inimesed arvama, et kurjus on loomupärane 

ilma selleta mõeldamatuna.
Ärge unustage, miks me seda teeme. Iga 

inimolevus, kelle üle saame kontrolli või kelle 

troonilt maha ja anname universumi õige juhi 

unenägu.

1 Jeesus, Johannese 8:32.
2
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TORMIHOIATUSED
Mõned inimesed väldivad uudiseid, sest need tekitavad liialt stressi.

 

korruptsioonist, mitmikmõrvast, sõjakurjategija vangi saatmisest ja narkolahingust. Amsterdami De 

ning rassismi avaldustest tööhõives.

 S Õ D A>> >

Tuumarelvad massihävitusrelvadena 

>> >

Mõned ennustavad, et pidevalt tõusvad temperatuurid hävitavad 

Aasia suurimad jõed, kaasa arvatud Ganges, Mekong ja Kollane jõgi. 

G L O B A A L N E  S O O J E N E M I N E
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 P A N D E E M I A D

Arvatakse, et niisugune tõsine viirus nagu HIV 

Esimese maailmasõja lõpus levis üle kogu 
maailma hispaania gripp, haigestus iga kolmas 

olla koguni sada miljonit inimest.

suhtes resistentsed haigustekitajad.
Maailma Terviseorganisatsioon reageeris  

SARS-ile ja linnugripile (H5N1) ning kiire tegevusega 
sai neile tõsine piir pandud, kuid need haigused ei 
ole kadunud.

On veel palju viimsepäeva stsenaariume, 
kaasa arvatud vaeste riikide süvenev vaesus 

suure elanikkonnaga keskustes.

>> >

>> >

Maa hävitamine pidi 2000 aastat tagasi kõlama 

Kuid kakskümmend sajandit edasi oleme tuumaajastus 

hävitada.
Pärast Hiroshima pommitamist küsis piloot: „Mida on 

inimkond.
Tuumasõja viimsepäeva kell jõudis 11:59-le 1962. 

ning me olime täismõõdulise tuumasõja lävel. Maailm 
hoidis hinge kinni ja palvetas sellepärast, et lihtsalt 

 ehk MAD

©www.istockphoto.com/caracterdesign
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kahju ilmamaale ja merele: „Ärge tehke kahju 
ilmamaale ega merele ega puudele, enne kui 
oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste 

ajastul, mil maa, mere ja puude kahjustused 
(rohkem kui jalgpalliväljaku suurune osa 
vihmametsa iga sekund) kujutavad endast tõsist 
ohtu elule.

Nägemuses hoidsid Jumala inglid maad 
hävitavaid jõude tagasi, kuni Jumala rahva 

kuuluvuse märk2

otsust ja pühendumust.3

inimesi headuse suunas suhte kaudu temaga.
On ülioluline, et me oleksime 

rahuarmastajad. Tuumaajastul peame valima 

On ülioluline, et me hoolitseksime vaeste 

tõenäolisemalt oma keskkonna raha pärast.

täieliku potentsiaali kohaselt.

soovides päästa võimalikult paljusid inimesi, 

kulutas miljardeid strateegilisele kaitsele, 

enne raadiointervjuud nalja: „Me alustame 

kaugusel automaatsest käivitumisest. USA 
1

Jumal otseselt, et päästa inimkonda iseennast 

Hoidnud inimkonda elus!
Johannes on kirja pannud üllatava 

katastroofe ja inimloomuse kummalist 
hävituslikkust:

„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. … Ta hüüdis suure häälega 
neile neljale inglile, kellel oli lastud teha 

1

2

„Kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha 

kui päästmise ärateenimise tegudele. Seda evangeeliumile 

3

Vt 5. Moosese 6:8.
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Kõlab nagu 
meie aeg?

„Paljud 
tulevad minu 
nime all, 
öeldes: „Mina 

„Rahvas  

vastu ja 
kuningriik 
kuningriigi 

„On 
näljahädasid maavärinaid 

„See kõik  
on aga 
sünnitusvalude 

Jeesus, Matteuse 24:3−8

S T A T I S T I K A
DEMOKRAATIA ON „SUURENDANUD SÕDADE ARVU MAKSUDE  

JA ODAVATE RELVADE ABIL“

Teadlaste väitel on sõdade arv viimase rohkem kui sajandi jooksul pidevalt kasvanud tänu majanduslikule 

1870 kuni 1913 oli kõigest kuus sõda aastas. Kuid kahe maailmasõja perioodil tõusis see 17 sõjani aastas, külma 
sõja ajal 31-ni ja 1990-ndatel 36 sõjani aastas. Uurijad süüdistasid suurenenud piiride arvu, odavaid relvi ja 
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seotud, peksmisjäljed selgelt nähtavad. On varajane 
hommik ja ta pole kogu öö magada saanud. Ega süüa ja 
juua.

naine Claudia oli sel hommikul kirjeldanud unenägu 
sellest mehest ja öelnud, et Pilaatus ei teeks sellele 
inimesele viga.

teada.

„Minu kuningriik ei ole sellest maailmast, muidu mu 

tõde kuulutama. Ja kõik, kes armastavad tõde, kuulavad 

MA TULEN JALLE TAGASI,
UTLES JEESUS

,,
,,
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Seda Taaniel tegigi. „Sa nägid erinevatest 

Kuningale ei meeldinud see mõte üldse, 
seepärast ehitas ta 30 meetrit kõrge, peast 
jalatallani kullast kuju, väites, et tema kuningriik on 
igavene. Kuid me teame ajaloost, et tema kuningriik 
langes, selle asemele tulid pärslased, siis kreeklased 
ja seejärel Rooma raudne impeerium.

Taaniel jätkas. „Pärast rauast jalgu tulevad 

teadis ta 550 aastat enne Kristust, et keegi ei astu 

Kuningas oli trooni serva peal. „Aga mida see 

Taaniel kõneles ka kellestki „Inimese Poja 

1

Pilaatus kuulis rahvast suure kisaga nõudmas 
vangi surma. Nende kohus oli küsinud temalt, kas ta 
on Messias, Jumala Poeg, ning ta oli vastanud: „Jah, 
olen, ja tulevikus näete te Inimese Poega istuvat 

2

ei olnud see surma väärt. Pilaatus oli lasknud teda 
piitsutada ja sõdurid olid lisanud sinna omalt poolt 

Pilaatus läks tagasi rahva juurde. „Ma ei leia 

surema sellepärast, et oli end nimetanud Jumala 
Pojaks. Pilaatus, kes oli nüüd hirmul, oli vangi 
toonud tagasi oma paleesse. Vangi selg oli veriseks 
pekstud, kuid ta seisis kuningliku väärikusega.

Vangil polnud ilmselgelt vaja seda öelda.

„Sul ei ole võimu, mida sa poleks saanud 
3

saada, seega andis ta Tõe üle vihasele 

Mõne aasta pärast läks Pilaatus tagasi 
Roomasse, kust ta pärit oli, ning arvatakse, et seal 
ta ka suri.

Mõne päeva pärast läks Jeesus tagasi sinna, 
kust ta oli tulnud, ega sure iialgi.

Enne lahkumist ütles ta oma järelkäijatele: 

Seekord on tema kohtunik. Ja seekord on kohtu 
ees Pilaatus, nagu kõik, kes on kohtunud Tõega, 
kuid talle selja keeranud.

kohtumõistmist nende üle, kes seda ohustaksid. 

rikkumine on hukatuslik ja vastuhakkajad ei ela 
tema uues riigis. Tal ei ole kohta nende jaoks, 
kes ei austa teda või kahjustavad teisi inimesi 

valetamise või himustamisega. Nende karistus 
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Seal on üks röövel. Jeesus suri kahe röövli kõrval, kes pilkasid teda, et kui ta on Jumala Poeg, 

Jeesus nägi kohe, et mees mõtles seda tõsiselt. Kuigi tal olid ainult loetud tunnid elada, kuulas ta 
4

Jeesus ei läinud tol päeval paradiisi. Ta läks hauda. Röövel ei läinud tol päeval paradiisi, tegelikult 

Sellepärast, et ta palus Jumalalt teenet, mida ta ei olnud ära teeninud.

ära teeninud. Minu surma. Nii saan mina elada elu, mida ma ei ole ära teeninud. Tema elu. Ja kohus 

kohtuotsuse.

Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. …Ma lähen sinna teile aset 

tulla ja pruudi pulma viia. „Ma tulen jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksid 
5 Koos olemine on kõige toredam asi.

sündinud last ega valutavate põlvedega vanainimest. Oma esimesel 
külaskäigul kohtas Jeesus meest, kes oli sündinud pimedana.6 Jeesus 

punane, 
ning nägi nägusid, mida ta oli ainult puudutanud. Ta vaatas pilku, milles 
väljendus armastus tema vastu. Nii et ma arvan, et me kõik tunneme end 

Inimesed, kes on tuhandeid aastaid maapõrmus maganud, hüppavad 
hauast välja nagu Jeesus tol pühapäeva hommikul.

kehaliste ega vaimsete haavade pärast. Pole enam ühtki last, kel oleks 

Ja nii edasi ja ikka edasi.
Ja nii hakkan ma mõistma, miks õpetas Jeesus inimesi palvetama: 

7 

 

1

2

3 Vt Johannese 19.
4 Luuka 23:43.
5

6 Vt Johannese 9.
7
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MA ARVAN,  
ET ME KÕIK 

TUNNEME END 
NOORE,  

TUGEVA JA 
FANTASTILISENA  
NING NAUDIME 

ELU OMA  
TOREDAS  
KEHAS.
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Juhiks saada soovijal on poolehoidu võitev isiksus, kraad eliitülikoolist ja hoolikalt 

saame muuta maailma kõigest uut ilmalikku messiat valides.

tugevad, noored, võimatult hea väljanägemisega ja lihastes inimesed.

hämmastunud, et nad on üldse elus, ja pealegi koos. Nad räägivad kõik korraga, 
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kallistavad, näpistavad ennast veendumaks, et tegemist 
pole unenäoga, ning naeravad rohkem kui kunagi enne.

Hauda katval kivil on teiste kõrval kiri „Maria Johanson, 

vendade sülle. Nad ootavad kannatamatult, et näha, kuidas 

poega, keda ta pole kunagi kohanud.
Naisele, kes läks õpetama vaesesse, ohtlikku riiki ja 

Mõned inimesed on üksinda, nad on ainsad oma 
perest või kogu linnast. Peagi on nad gruppides, nagu nad 
kuuluksidki kokku.

intelligentselt oma vennaga ja mõlemad on ikka veel 
üllatunud ega tea, kuhu vaadata. „Kõik on selgem ning ma 

Ainult sekundid varem on taevas leegitsenud 
Jumala ligiolust. Ta tuli taevast alla „sõjahüüu, peaingli 

1 Võimas hääl ja 
pasunaheli katkestasid kõik vestlused ning sulgesid kõik 

õppetunnid. Kõigi silmad vaatavad.

kes ta oli.2

Rahvahulgad nutavad ja uluvad. „Miks ei tegutsenud 

kirjeldamatu. Lõpmatu rõõm, ja nemad kaotasid selle.  

tõmmatakse üles õhku, et kohtuda Jumalaga.3 Isiklikult. Mis 

salajase naeratuse, nagu oleksid sa tema lastest ainus.

et kõik vead, mida sa kunagi teinud oled, on unustatud ja 
tähtsusetud. Kõik kannatused tunduvad kaduvat, valu ei ole 
enam. Sa tuled veel tagasi, kuid Maa on siis muudetud ja ka 
sina oled muudetud.

Sa mõtled Pauluse sõnadele: „Vaadake, ma ütlen 
teile saladuse … meid kõiki muudetakse, äkitselt, ühe 

4

Sa märkad, et sinust allpool ei ole kõik tulemas. Mõned 
on eiranud Jumalat, eiranud armastust ja tõde, püüdnud 
teha näo, et need pole olulised. Nad kisendavad mägedele, 

MIS TUNNE 
ON VAADATA 
SEDA SUURT, 
LAHKET NÄGU? 
TAL POLE 
VAJA SÕNAGI 
LAUSUDA. TA 
LIHTSALT 
TUNNEB SIND 
JA KINGIB 
SULLE SELLE 
SALAJASE 
NAERATUSE, 
NAGU OLEKSID 
SA TEMA 
LASTEST 
AINUS.
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et need langeksid nende peale ja varjaksid 
neid troonil istuva Kuninga pilgu eest „ning 

5 Viha ei ole tavaline Talle 

patu tagajärjed. Kuid Talle viha on praegu 

ja neist, kes on kangekaelselt sellest kinni 
hoidnud.

autod, mille nimel mõned inimesed on 
elanud.

inimesed.
Sa vaatad alla ja näed tuld. Elavat, 

voogavat, täpset. Siis on see möödas.

inimesi.
Sa aina vaatad, kui kaunid nad on. Sa 

püüad mõistatada riiete järgi, kust nad 
pärit on. Mõned on riietatud 1650-ndate 

mõned Kaldea Uurist tuhandeid aastaid enne 
Kristust. Nad naeratavad. Vaatavad üles. Nad 
teavad, keda nad on oodanud. Nad oleksid 
seda nagu teadnud. Täna, kui nad olid oma 
hauas surnud, kuulsid nad tema häält, häält, 
mida nad olid elus olles kuulanud.

6

mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema 
häält ning tulevad välja. Need, kes on teinud 
head, tõusevad üles ja elavad. Need, kes 

7

1 1. Tessalooniklastele 4:16.
2 Ilmutusraamat 1:7.
3 1. Tessalooniklastele 4:17.
4

5 Ilmutusraamat 6:16.
6 Jesaja 25:9.
7
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väikesesse mägikülasse, mille elanikud ei olnud 
kunagi reisinud, ja püüdis neile oma reisist 
rääkida.

„Ma kõndisin linna, seejärel istusin suurde 

„Siis oli suur vesi, laiem kui tuhat jõge, kuid me 
ületasime selle ilma sõudmata ühe päevaga. 

inimesed on roosad, mõned kollased ja mõned 

mustast kivist radu. Me jõudsime väga suure 

mägedest kaugemale. Istusin seal pilvede 

läinud, ning peksid ta vaeseomaks. See oli liiga 
erinev kõigest sellest, mida nad olid kunagi 
kogenud.

Nad räägivad inimestele, missugune on 
hauatagune elu nägemustes, mis nende sõnul 
on pärit Jumalalt, kuid suurem osa ei suuda 

näinud ja ükski kõrv ei ole kuulnud ja keegi 

1

Nad räägivad, et meie keha on siis tohutult 
palju parem.2

Nad räägivad, et me ei pea enam 
3

4

Nad räägivad, et Maa loodus on siis 
täiuslik, ilma vägivalla ja ohtudeta.5

mida nad räägivad inimeste kohta: et nad 
kohtlevad üksteist kogu aeg armastuse ja 

kus pole kunagi olnud lahutust, sõda, 
mänguväljakul kiusamist, rassistlikke märkusi.

Inimesed suhtlevad üksteisega sügava 

karda olla see, kes sa tegelikult oled, ning 
näitad maailmale tõelist ennast, kõige 
varjatumat ennast, kartmata kõrvaletõrjumist 
või hukkamõistu.6

armastada teisi inimesi ilma suurema 
pingutuseta ning hindad nende individuaalsust 

töötavad nüüd täieliku eraldusvõimega, nii 

maitsekam, värvilisem ja lõhnavam, kui sa iial 
oled kogenud. Seda on peaaegu liiga palju, 
kuid sa ei taha lõpetada, sest mõistad, et selle 

ja jälgida nende elu, õppida mõistma nende 
suhtlemist.

Sa võid tähistada oma 1200. sünnipäeva 
lahel tuulelohega surfates.

Sinaigavikus
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Sa võid kuulata J. S. Bachi esitamas oma 
värskeimat heliloomingut.

Sa võid õppida Aafrika laulude sõnu ja 

pole kuulnud.
Jalutagem tormisel päeval rannal, kus pole 

mingit saastet, kus iga tavaline hingetõmme 

kogemusest, mida mäletad sellest elust.
Meil ei hakka kunagi igav. Kui peame ootama 

tehniliselt täiuslik hapnikutehas. Või vaatame 
üles ega suuda uskuda, kuidas kõige suurem 

selleks, et hoida meid elus, ja osalt sellepärast, 
et meid lihtsalt oma iluga hämmastada ja aidata 
meil tunda taevase Isa armastust, kes rajas meile 

lüües palli tagant käe ülitäpselt nurka. Sa loodad, 

vaevu, nii et tema kingatallad suitsevad kergelt. 

meetri jagu kõrgemale. Kohe kui mõistus seda 

igast täieliku kontrolli all olevast lihasest. See 

Ehita kivimaja uduse järve äärde, raja endale 

proovima.7

Vestle mõne ajaloo kõige paeluvama 
inimesega. Ma tahan korraldada lõunasöögi 

tegutses afroameeriklaste ja vaeste võrdsete 

kellegagi, kes elas mõnes teises sajandis.

jalanõusid. Nad räägivad, et tahtsid koolis käia, 

Jumal neile loodusteaduste õppetunni mesilaste 

jälgida, kuidas korjatakse õiest õietolmu. Nad 
ootavad kannatamatult järgmist õppetundi.

Ole üksinda, millal iganes sa tahad, kuid sa ei 
ole enam kunagi üksildane.

Sa ei väsi iial. Meile on öeldud, et siis ei 
ole enam ööd.8

energiat, ilma et sa vahepeal magaksid.

rohkem rahuldust pakkuvat, kui me suudame 

näeme tema nägu.9 (Ma arvan, et ma võin alguses 
veidi jõllitada ega suuda oma pilku ära pöörata, 
sest tahan teda ära tunda.)

Tõenäoliselt on väga paljudel talle keerulisi 

kuidas ta püüdis tuua iga inimese armastuse, tõe 
ja õnne juurde isegi siis, kui me eirasime Jumalat 
ja ekslesime endale meeldivatel teedel, kasutades 

kuluda sadu aastaid, kuid siis on meil piiramatult 

aega anda vastuseid, mis rahuldavad isegi kõige 

kõige lahkema ja parema võimaliku igaühe elus. 

on ta inimesi kohelnud õiglaselt ja lahkelt ning et 
10

Me võime lihtsalt soovida tänada teda, kes 
tegi kõik enda ja meie heameeleks ning kes ei taha 
midagi muud rohkem kui meie armastust ja õnne. 
Igaveseks.

kujutada seda, mida Jumal on valmistanud neile, 
kes teda armastavad, kuid Jumal on ilmutanud 

„Ingel ütles mulle: „Need on ustavad ja 
tõelised sõnad. Issand, kes inspireeris prohveteid, 

1 Paulus, 1. Korintlastele 15:51; 2:9.
2

3 Jesaja 25:8; Ilmutusraamat 7:17; 21:4.
4 Ilmutusraamat 21:4.
5 Jesaja 11:9; 65:25.
6 1. Korintlastele 13:12.
7

8 Ilmutusraamat 21:25; 22:5.
9 Ilmutusraamat 22:4.
10
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