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Sinu käes on 2003.a noorteosakonna
palvenädala loengud. Selle aasta
teemaks on � Kõikvõimas Jumal �. Meie
ette tuuakse Jumala nimed Vanast
Testamendist. Jumala kirjeldamiseks
kasutati neid nimesid, sest need
ilmutasid inimestele Tema iseloomu.
Järgnevalt saame mõnedega neist
tuttavaks ja nad peaksid avardama meie
arusaamist, mitte ainult Piibli lugemisel,
vaid ka avardama meie arusaamist
Jumalast.

Käesolevad loengud on kirjutanud
Michelle Deppe, kes on vaba kutseline
kirjanik. Tema tööd on leidnud
avaldamist ka ajakirjades Vibrant Life,
Guideposts for teens, Guideposts for
kids, Today�s Christian Woman, Listen,
Guide, Liberty ja Cornerstone Youth
Resource.
Soovin õnnisturikkaid hetki eeloleval

palvenädalal ja meeldivat lugemist!

Riigo Hallang, SPAKEL noortejuht

Kallis lugeja!
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Meie Jumal elab!

Suhtlemine võib tänapäeval
üsna tüütav asi olla.
Telefonikõnesid võtavad vastu
automaatvastajad,
elektroonilistesse postkastidesse
kuhjub massiliselt reklaamkirju.
Mobiiltelefonid võimaldavad sul
ühendust pidada kõikjal, kuhu sa
oled sattunud, kui sa just
levipiirkonnast väljas ei ole. Jah,
suhtlemine võib raske olla.
Mõtle pisut oma keskooli- või

ülikooliaegsetele sõpradele,
kellega lubasid tingimata ühendust
hoida. Kus nad täna on? Millal sa
viimati neist kuulsid? Võibolla te
saadate üksteisele igal aastal
jõulukaardi, aga see ei ole ju
suhtlemine, või on? Kui suhet on
tõesti vaja elus hoida, kipuvad
meie püüdlused liiva jooksma. On
lihtne kaotada ühendust mõne
inimesega, isegi kui sa temast
tõeliselt hoolid. Jumal teab seda.
Sellepärast Ta ongi andnud meile
palju erinevaid võimalusi Temaga
ühendust hoida ilma isikupäratu
elektroonilise postkastita. Ta on
meile alati kättesaadav.
Nagu sa isegi tead, ei ole see

meil alati meeles. Ka Iisraeli
rahvas oli selle äraunustamise

ESIMENE HINGAMISPÄEV

Meie kõikvõimas Jumal

poolest tuntud. Isegi mõnel Piibli
kõige armastatumal tegelasel oli
vahel raskusi selle
meelespidamisega. Saalomonil,
Taaveti pojal, kes oli kõige targem
kuningas, kes Iisraelis kunagi
valitsenud on, oleks pidanud
olema pidevalt meeles, et Jumal
on temaga. Muide, tema küsiski ju
Jumalalt tarkust.
Kui Jumal tuli tema juurde

unenäos ja küsis, mida Saalomon
tahaks, et Ta talle teeks, vastas
Saalomon: �Ja nüüd, Jehoova, mu
Jumal, sa oled tõstnud oma sulase
kuningaks mu isa Taaveti asemele;
aga mina olen nagu pisike poiss -
ei mõista minna ega tulla! Ja su
sulane on su rahva keskel, kelle sa
oled ära valinud - suur rahvas,
keda ei saa ära lugeda ega
arvutada rohkuse pärast! Anna
seepärast oma sulasele
sõnakuulelik süda, et ta võiks su
rahvale kohut mõista ning vahet
teha hea ja kurja vahel; sest kes
suudaks muidu kohut mõista
sellesinasele sinu suurele rahvale?�
(1.Ku.3:7-9)
Ja hopsti! See anti talle. Me

teame Saalomoni kui suurimat
kuningat, kes kunagi elanud on.
Aga isegi Saalomon kaotas oma
ühenduse Jumalaga. Oh ei, see ei
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juhtunud kiiresti. Ei toimunud mingit
katastroofilist sündmust, mis oleks
raputanud kuninga usku ja põhjustanud
selle kokkuvarisemist. Ei, see murenes
järk-järgult, kuni ühel päeval leidis
Saalomon ennast teenimas ebajumalaid.
�See sündis Saalomoni vanas eas, et
tema naised pöörasid tema südame
teiste jumalate järele; ta süda ei olnud
siiras Jehoova, oma Jumala vastu, nagu
oli olnud tema isa Taaveti süda. .
Saalomon tegi kurja Jehoova silmis ega
käinud ustavalt Jehoova järel, nagu
tema isa Taavet� (1.Ku.11:4,6).
On imelik mõelda, et laps, kes

kasvas üles Jumala kojas ja kelle isa oli
�mees Jumala meele järgi�, otsustas
oma vanas eas, et� olla sada protsenti
Jumala oma�, ei ole väärt igapäevast
pingutust. Ma arvan, et see näitab, et ei
ole vahet, kui tark sa enda meelest
oled, või kes su vanemad on, võib siiski
juhtuda, et sa lased Jumala käest lahti.
Jumal jätab meile õiguse valida.
Sellepärast on väga oluline, et meil
oleks alati meeles valida Jumal ja igal
päeval hoolitseda oma suhte eest
Temaga.
Saalomoni sõnakuulmatus põhjustas

kohutava sündmusteahela. Ilmusid
nähtavale vaenlased, kes üritasid tema
kuningriiki lõhestada. Tema enda
ametnikud pöördusid tema vastu
(1.Ku.11:14-41). Kui Saalomon suri, läks
tema kuningriik tema pojale
Rehabeamile. Rehabeam ja temale
järgnenud kuningad olid väga kurjad.
Kõikidest kõige halvem oli Ahab. 1.Ku.
16:33 ütleb, et Ahab �tegi veelgi
rohkem Jehoova, Iisraeli Jumala
vihastamiseks kui kõik Iisraeli kuningad,
kes enne teda olid olnud.�
Kuningad ja rahvas, kes neid järgis,

pöörasid aeglaselt Jumalale selja. Nad
järgisid kõiki oma südamesoove. Tuleb
tuttav ette? Loe ükskõik millise ajalehe
pealkirju ja sa näed samasugust
kihutamist hukatuse poole. Vahel on
see aeglane ja teistele mitte märgatav:
Saatan teeb ühe imepisikese täkke
meie usumüüri, seejärel ühe mõra, siis
murrab ta lahti üheainsa kivi, ja enne
kui me isegi tähele paneme, on meie
usumüür kokku varisenud. Vahel
kasutab ta selleks ka dünamiiti. Süütud
lapsed nälgivad sõdade tagajärjel,
inimesed haigestuvad rasketese
haigustesse, õpilased tulistavad koolides
inimesi: kõmaki, kõmaki, kõmaki. Usk,
mis oli niigi habras, on kildudeks
purunenud.
Pole eriti palju vahendeid, millega

saaks ennast sellise kurjuse vastu
kaitsta. Tegelikult on olemas ainult üks
relv, millega saame Saatana rünnakuid
tõrjuda. Ellen White ütleb: �Mõte, et
palve pole hädavajalik, on Saatana üks
parimaid mooduseid hävitada hingi.
Palve on osadus Jumalaga, tarkuse läte,
tugevuse allikas, rahu ja rõõm�.
Inimene, kes on pidevalt Jumalaga

ühenduses, võib korda saata imesid.
Üks selline mees, kes oli Jumalale
pühendunud, oli Eelija. Ta oli tüdinenud
põgenemast kuningas Ahabi ja tema
kurja naise Iisebeli eest, kes tappis
Jumala prohveteid lihtsalt lõbu pärast. 1.
Kuningate raamatu 18. peatükk räägib
arveteklaarimisest Eelija ja Baali
prohvetite vahel. Ainult parim palve sai
võita!
Need olid halvad ajad Iisraeli riigi

jaoks. Kõik maa asukad, nii inimesed
kui ka loomad, olid nälgimas põua tõttu,
mis oli maad tabanud. Jumal keeldus
maale vihma andmast, et pöörata
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inimeste tähelepanu nende
sõnakuulmatusele. Ta tahtis, et nad
pöörduksid Tema poole kahetsevate
südametega.Sellepärast demonstreeris
Ta nende südamete viljatust põuaga.
Näljahäda oli muutunud nii tõsiseks,

et inimesed otsisid viimaseid halja
rohuga kaetud mäenõlvasid, et toita
oma nälgivaid hobuseid ja muulasid.
Rahulolematus oli rahva südametes
pulbitsenud juba aastaid, nii et vaen
Jumala ja patuse rahva vahel ähvardas
plahvatada. Jumal käskis Eelijal kurja
kuninga Ahabi juurde minna ja talle
öelda, et patustamine tema maal peab
lõppema. See oli ultimaatum Iisraeli
elanikele: kas pöörduda Jumala poole
või surra.
Kuningas oleks tahtnud pigem Eelija

ära tappa, kui talle otsa vaadata, aga
Jumala armu läbi lubati Eelijale kuninga
audientsi. Eelija pakkus talle välja
palvevõistlust Ühe Tõelise Jumala ja
Baali vahel, keda rahvas kummardas.
Kuningas Ahab kuulutaski välja suure
rahvakogunemise Karmeli mäele. Pidi
tulema jõukatsumine jumalate vahel.
Mõlemale poolele pidi antama võimalus
tõestada oma autoriteeti ja üleolekut
teisest osapoolest. Inimesed ootasid
seda suure ärevusega.
Kui Eelija vaatas inimeste nägusid,

kes seisid tema ümber, valdas teda suur
kurbus. Ta nägi inimesi, kes olid nälga
suremas, inimesi, kes olid kaotanud
palju omakseid. Nad kannatasid
kirjeldamatu valu käes, mida nad
tegelikult ise olid endale kaela toonud.
Valju häälega hüüdis ta: �Kui kaua te
lonkate kahe karguga? Kui Jehoova on
Jumal, siis käige tema järel; aga kui Baal
on see, siis käige tema järel� (1.Ku.
18:21). Aga inimesed seisid täiesti

vaikselt. Nad ei olnud üldse kindlad,
keda usaldada. Nende suur vaimulik
pimedus oli nad täielikult pimestanud.
Nüüd sai ainult Jumal aidata neil
nägemine tagasi saada.
Võibolla oli seal sellel päeval ka

selliseid inimesi, kes ei juurelnud selle
üle, kas valida Jumal või Baal. Nad
arvasid, et kui nad ei võta seisukohta,
siis ei puuduta see neid üldse. Või kui
neil oligi oma arvamus, otsustasid nad
selle enda teada hoida, et ei peaks
pärast taluma vale valiku tegemise häbi.
Aga asjad ei käi niimoodi.
Mitteotsustamine on sama, mis Jumala
salgamine. Ei ole olemas keskmist teed.
Sa seisad kas tee peal või kraavis.
Kui me anname oma südamed

Jumalale, peame seda tegema täielikult.
Me ei saa seista ka tagaplaanile. Jumal
ütleb meile Ilmutusraamatus: �Oh,
oleksid sa külm või kuum. Aga nüüd, et
sa oled leige ja mitte külm ega kuum,
siis tahan ma sind välja sülitada oma
suust!�
Ühiskond käib pidevalt alla ja meie

peame olema nagu kindlad kaljud, mis
hoiavad tagasi patuvoolu ja
pühaduseteotust. Baal ei olnud ainuke
Iisraeli ebajumal, täpselt samamoodi
võime meiegi tänapäeval näha palju
erinevaid paganlikke religioone.
Ükskõik milline religioon ilma Jumalata
on sama mõttetu, kui vale ilmajumala
kummardamine põua ajal.
Seisa kindlalt Jumala kaljul ja Tema

seadusel ja ole tugev oma usus ning ära
lase end sellelt kaljult ühelgi tõusul või
mõõnal minema pühkida. Jumal või
ebajumal - kumb neist on sulle tähtsam?
Kas sa kummardad Baali (või televiisorit
või mõnda rockitähte või Internetti) või
kummardad sa Jumalat?

ESIMENEHINGAMISPÄEV
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Eelija tegi ettepaneku, et tema
palvetab Jumala poole ja Ahabi 450
prohvetit palvetavad Baali poole, et
kumbki neist saadaks tule taevast alla.
�Siis Eelija ütles rahvale: �Mina olen
ainus järelejäänud Jehoova prohvet, aga
Baali prohveteid on nelisada
viiskümmend meest. Antagu meile kaks
härjavärssi: valigu nemad enestele üks
värss, raiugu tükkideks ja pangu puude
peale, aga nad ärgu süüdaku tuld; mina
valmistan teise värsi ja panen puude
peale, ja minagi ei süüta tuld. Siis
hüüdke teie oma jumala nime ja mina
hüüan Jehoova nime. See jumal, kes siis
vastab tulega, on Jumal!� Ja kogu rahvas
kostis ning ütles: �See kõne on hea!��
(1.Ku. 18: 22-24)
Eelija püüdis anda Baali prohvetitele

kõik eelised; isegi suhtarvud rääkisid
sellest: nelisada viiskümmend ühe
vastu. Teine �eelis� seisnes selles, et
Baali tunti kui ilmajumalat, kes kontrollis
kõiki ilmastikunähtusi, niisiis poleks
pidanud välgu taevast alla toomine talle
mingeid raskusi valmistama.
Loomulikult pidi Baal olema ka see, kes
õnnistab kuivanud maad jällegi
vihmaga.
Varasest hommikust kuni hilislõunani

palvetasid Baali prohvetid valjult tule
pärast ohvrile. Nad tahtsid niiväga oma
jumala tähelepanu endale tõmmata, et
nad hakkasid ennast nugade ja
piikidega täksima (1. Ku. 18: 28).
Lõpuks jõudis kätte Eelija kord. Ta

nõudis, et tema ohver ümritsetaks
sügava kraaviga. Siis käskis ta ohvrit
veega kasta niikaua, kuni kraav vett täis
sai. Seejärel hakkas ta meie kõikvõimsa
Jumala poole palvetama.
�Jehoova! Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli

Jumal! Saagu täna teatavaks, et sina

oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu
sulane ja et mina olen kõike seda
teinud sinu sõna peale. Vasta mulle,
Jehoova! Vasta mulle, et see rahvas
saaks teada, et sina Jehoova oled Jumal
ja et sina pöörad tagasi nende
südamed!� Siis Jehoova tuli langes alla ja
sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja
põrmu ning lakkus ära vee, mis oli
kraavis! Kui kogu rahvas seda nägi, siis
heitsid nad silmili maha ja ütlesid:
�Jehoova on Jumal, Jehoova on Jumal!��
(1. Ku. 18: 36-39).
Rahvas oli liigutatud tõelisest usust

ja kahetsusest ning nad kõrvaldasid
viimse kui ühe Baali prohveti. Pisut
aega pärast seda tabas maad tugev ning
värskendav vihm. Iisrael, kuivetanud ja
vaevatud, sai kastetud nii füüsiliselt kui
ka vaimselt. Nende kõrbetes voolasid
jälle uue elu allikad. Samamoodi võib
see olla ka meiega, kui me otsustame
teenida üht ja ainust Jumalat.
Nii, nüüd küsin ma seda sinu käest.

Keda sina täna valid? See on valik, mida
meil tuleb teha igal eluhetkel. Me
valime iga otsusega, mida me teeme.
Iga meie tegu on valik Jumala poolt või
Tema vastu. Vahel on see ilmselge, aga
vahel ka mitte.
Alati on kergem valida omaenda

huvisid, kui Jumala omasid. On kergem
järgida enda plaane, kui lasta Jumalal
end juhtida. On kergem palvetada
kiiresti, harjumuslikult ja mõttetult, kui
ennast avada ja Temaga tõsiselt rääkida.
Ainus võimalus, et sellist situatsiooni
muuta, on muuta oma suhet Temaga.
Iisraeli rahvas taganes pidevalt Temast,
kuna neil ei olnud usalduslikku suhet
Temaga. Nad tahtsid minna oma teed ja
teha oma asju. Kuidas on sinu suhe
Temaga? Oled sa valmis alistuma,
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tõeliselt Talle alistuma? Oled sa valmis
Talle andma terve oma elu, selle
asemel, et anda Talle ainult osa sellest?
Me oleme tihti süüdi selles, et tahame
Jumalale anda ainult oma �uskliku� osa.
See on see osa, mis käib kirikus, naudib
noortelaule, käib misjoniüritustel ja
Hingamispäeviti looduses jalutamas.
Teised meie osad tahavad iseendaks
jääda ja ajada enda asju - needsamad
osad aga peaksimegi Jumalale andma.
Probleem on aga selles, et tegelikult
me ei saa ennast jaotada �usklikusse� ja
�mitteusklikusse� osasse. Jumal tahab
meid täielikult endale. Kas kõik või
mitte midagi. Me kas anname ennast
täielikult Talle või jätame kõik endale.
Nii lihtne see ongi. Ja samas - nii raske
see ongi.
Andmises seisnebki kogu kristluse

paradoks - kogu oma südame, kõikide
huvide, kogu oma elu andmises.
Vastutasuks saame me täieliku
vabaduse. Enam ei ole me Saatana
orjad, kes üritab meid pattudega
aheldada. Jeesusel on võti ja Tal on hea
meel meie ahelad lukust lahti keerata ja
vabaks lasta. Meie elame aegade lõpul
ja meil ei ole aega eluteel ringi uidata
vaatamata kuhu me suundume, vajudes
vahetevahel kraavi ja siis sealt jälle tee
peale tagasi ronides.
Ellen White ütleb meile: �Jumala

sõnum kõikidele maailma elanikele on:
�Sellepärast olge teiegi valmis, sest
Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei
arva! (Mat. 24; 44). Olukorrad maailmas,
eriti suurtes linnades, kuulutavad
valjuhäälselt, et Jumala kohus algab ja
maailmalõpp on lähedal. Me seisame
aegade lõpu lävepakul. Jumala kohtu
sündmused järgnevad kiirelt üksteisele -
tulekahjud, üleujutused, maavärinad ja

sõjad. Me ei peaks olema üllatunud, kui
sellised asjad toimuvad, rahuinglid ei
suuda enam hoida kinni maailma tuuli,
nad ei suuda enam kaitsta maad
hävingu eest� (Prohvetid ja kuningad,
lk. 278).
Kell tiksub. Meie kõikvõimas Jumal

ootab, et me teeksime otsuse. Kui vaja,
saadab Ta tule taevast alla, meie
südametesse. Ta raputab meid ja äratab
meid üles, samamoodi nagu Ta tegi
seda Iisraeliga. Valik on meie. Kas me
valime Jumala? Või Saatana? Vali täna,
keda teenida.
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TÖÖTA LÄBI!

Uuri: 1. Kuningate 18

Kaeva sügavamalt: On selge, et
Baali prohvetid olid relvastatud, sest
nad vigastasid endid. Nad olid
vägivaldsed. Suudad sa ette kujutada
ennast seal, 450 mehe keskel, kellel oli
kurjusejõududepoolne heakskiit
kõigele, mis nad tegid.
Kas sina oleksid kartnud neid

kohutava väljanägemisega Baali
prohveteid, kas sa oleksid olnud hirmul
oma turvalisuse pärast selle võistluse
käigus?
Oled sa ennast kunagi tundnud

heidutatuna enamuse arvamusest, kui
see ei ühti sinu seisukohtadega?

Mõtle sellele: Kui sina oleksid
olnud üks pealtvaatajatest seal Karmeli
mäel, kas sa oleksid kahelnud selles, et
Jumal süütab Eelija ohvri? Kas sina
oleksid kogu hommiku palvetanud
Eelija edu pärast?

Räägi sellest: Kas me oleme olnud
vaiksed ja passiivsed selles suhtes, mis
toimub meie ühiskonnas?

Teemidagi: Kuidas näitame meie
oma pühendumust Jumalale? Mõtle
välja üks hea plaan ja vii see ellu!

ESIMENEHINGAMISPÄEV
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Õnnistused tulevad mõnikord
väga imelikes vormides. Üks su
sõber võib sulle pizzaga külla tulla,
et seda sinuga jagada just siis, kui
sa oled väsinud igapäevasest
rutiinist ja meeleheitlikult vajad
puhkust. Sa võid leida
parkimiskoha just poe ukse ees,
kui samal ajal sajab paduvihma.
Või ilma mingi põhjuseta saad sa
palgakõrgendust just siis, kui sa
seda kõige enam vajasid. Mis
iganes sulle ka juhtuks, ikka on
see sulle vajalik, kuigi sa võibolla
ei tunneta seda vajadust kogu aeg.
Jumalale meeldib meid
õnnistustega üle valada. Ma arvan,
et see tõepoolest teda
erutab.Igaüks, kellel on lähedane
suhe kellegagi, teab, kui palju
tähendavad väikesed asjad.
�Ta helistab mulle igal õhtul, et

küsida, kuidas mu päev läks.�
�Ta saadab mulle postiga

armastuskirju, mis sellest, et me
elame samal tänaval.�
�Ta masseerib mu õlgu, kui ma

olen kangeks jäänud kogu päeva
kestnud õppimisest.�
�Teda tõepoolest huvitab,

mida ma tunnen.�
Väikesed asjad võivad

PÜHAPÄEV

Meie kõikvõimas Jumal teab
kõige paremini

tähendada paljut. Ja meie teenime
Jumalat, kes on nii tähelepanelik
meie vajaduste suhtes, et ta
saadab meile katkematult
õnnistusi. Kõik hea tuleb Jumalalt.
Ärge arvake, et me peaksime
Jumalat pidevalt taga ajama, et ta
annaks meile kõik asjad, mida me
vajame. Tema juhib asju teie elus
väga ilusti, ja me isegi ei ole sellest
teadlikud. Johannese 14:1 Jeesus
kutsub jüngreid üles Jumalale
toetuma. �Teie süda ärgu ehmugu!
Uskuge Jumalasse ja uskuge
minusse.� Kirjas filiplastele
öeldakse: � Ärge muretsege ühtigi,
vaid laske kõiges oma palumised
palve ja anumisega ühes tänuga
saada Jumalale teatavaks.�
Me võime vabalt küsida temalt

kõike mida vajame, ja siis usaldada
tema vastuseid. Ta isegi kutsub
meid üles teda sellega proovile
panema. Keskenduge kuningriigi
tööle, teades, et ta hoolitseb teie
eest väga hästi. Annab meile kõik,
mida vajame. Ta on seda lubanud.
Kui me Jumalale esitame oma

vajadusi, peaksime olema hoolikad
soovitud tulemuste kirjeldamisel.
Palvetele vastuste andmine on
ainult Jumala töö, mitte meie oma.

PÜHAPÄEV
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Tema teab, mis on meile kõige parem.
Oled sa kunagi ennast tundnud

haletsusväärselt � rõhutuna, vihasena
või kurvana või üksikuna � ja oled
Jumalat anunud, et ta võtaks ära selle
kohutava tunde? Aga Jumal andis meile
tunded kindla põhjusega.
Ütleme näiteks, et meile meeldib

panna oma käsi vastu kuuma pliiti.
Loomulikult me ei teeks seda ju eriti
tihti, kui me oleme tundnud põletuse
valu. Nüüd kujutage ette, et te küsiksite
Jumalalt ära võtta tundlikkus, et te
saaksite oma käsi hoida vastu pliiti nii
kaua kui tahaksite. Kui Jumal teeks,
mida me palusime, kas ta siis oleks
armastav ja hooliv isa? Kindlasti
mitteükski hoolitsev ja armastav isa ei
laseks oma lastel endale haiget teha
ilma mingi hoiatuseta, mis hakkab
juhtuma.
Tunded on hoiatuseks, et midagi on

valesti meie eludes. Kui meil on halvad
tunded millegi pärast, siis need
tuletavad meile meelde, et midagi on
valesti ja vajab muutust. Viha, hirm,
mure � need on tunded, mille Jumal
andis meile hoiatusmärkideks. Selle
asemel, et paluda temalt need tunded
meilt ära võtta, peaksime paluma temal
näidata, mis on valesti ja kuidas siis asju
jälle korda saada.
Mõnikord me tunneme, et meie usk

Jumalasse on pime, aga siiski me
peame edasi uskuma, et tema teab, mis
on meile parim. Temal on kontroll
kõige üle. Me peame ignoreerima oma
arvamust sellest, mis on meie jaoks
parim. Peame järgima on meistrit,
usaldades, et meie kõikvõimas Jumal
teab, mis on meile parim.
Me tavaliselt teame asjadest just

ainult niipalju, et ennast mingisse

probleemi mätsida, selle asemel, et
olukorda professionaalselt juhtida. Kas
mitte me kõik aegajalt ei arva, et me
teame ise paremini, mis on meile hea?
Kas sa arvad, et otsused sinu tuleviku
kohta on sinu enda teha? Kas sa arvad,
et lihtsalt ei saa aru sinu suhtest
sõpradega, et sul tuleb käituda mingil
kindlal viisil, et neile meeldida? 1.
Korintose 8:3 ütleb: � Kes armastab
Jumalat, selle on Jumal ära tundnud.�
Tema näeb suurt pilti. Tema teab, mida
me vajame oma elus ja kuidas me
peaksime selle kätte saama. Ja kui me
saame selle asja kätte, siis see ei pruugi
üldsegi olla selline, nagu meie seda
endale ette kujutasime.
Nutulaulud 3:32,33 ütleb: �Kui Ta on

kurvastanud, siis Ta ka halastab oma
suure helduse pärast! Sest Ta ei alanda
ega kurvasta inimlapsi mitte südamest!�
Jumal ei taha sind hoida enda kütkeis
käskude ja reeglitega. Ta tahab, et sa
saaksid aru tema plaanist, mis on parim
elu, mida sul on võimalik elada,
uskudes, et tema teab, kuidas sinu
samme juhtida.
Ellen White kirjeldas elavalt kuidas

Jumal tunneb meie südameid ja kuidas
ta hoolitseb meie eest, kui me usume,
et ta teab, mis on meile parim:
�Õnnistused, mida me saame, on, mida
me vajame kõige rohkem. Kui me
näeksime Jumala plaane, me lihtsalt
näeksime tema tarkust ja seda, et tema
teab, mis on meile parim. Meie
palvetele vastatakse, kui need on
palutud usus. Kuid midagi haiget
tegevat meile ei anta. Kui me oleme
täiesti puhtast südamest palunud temalt
asju, mis tema arvates on meile
kahjulikud, siis ta võib neid asju meile
mitte anda. Kuid nende asemele ta
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annab muid õnnistusi, mis on meile
parimad. Kui meie palve vastused ei
ole just sellised, mida me lootsime, siis
me ei tohi kaotada oma usaldust.
Usalduse kaotamisele järgned pimedus.
Meie usaldus Jumalasse peab olema
tugev.
Jumal armastab meid nii palju, et ta

kirjutas meile pika armastuskirja, mida
tuntakse ka Piiblina. Ta tahab meid
õpetada käima õigetel teedel, sest ta
hoolib meist liiga palju, et lasta meil
ringi ekselda oma enda nõuannete ja
pseudo-intelligentsi varal. Maailmas on
kindlad ohud ja Jumal tahab meid hoida
sattumast kasvava patu teele. Üks
kõige ohtlikumaid Jumala jätmise
mooduseid on saada ära kantud uhkuse
patust. Me ei saa kunagi teada Jumala
plaani meie elude kohta, kui me
arvame, et me teame seda juba isegi.
Jeesus ütles Luuka 12:22-26: �Siis Ta
ütles oma jüngritele: �Seepärast ma
ütlen teile: ärge olge mures oma hinge
pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast,
millega riietuda! Sest hing on enam kui
toidus ja ihu enam kui riided! Pange
tähele kaarnaid! Nad ei külva ega lõika;
neil ei ole varakambrit ega aita, ja Jumal
toidab neid. Kui palju hinnalisemad
olete teie kui on linnud! Aga kes teie
seast võib muretsemisega oma
pikkusele ühegi küünra jätkata? Kui te
nüüd kõige vähematki ei suuda, miks te
siis olete mures muu pärast?�� Meie
nõrgad püüded kontrollida oma elu ei
vii kuhugi. Alati on parem Jumalat
usaldada.
ON OLULINE, ET PÄRAST

PROBLEEMI PALVES JUMALA ETTE
KANDMIST ME EI ANNAKS
KIUSATUSELE JÄRGI SELLE
PROBLEEMI LAHENDUSE KALLAL ISE

EDASI PINGUTADA.
See on koht, kus usk mängu tuleb.

Kui sa jääd selle juurde, millesse sa
usud ja mille sa tead õige olevat
Jakoobuse 1:4 ütleb: �Ent kannatlikkus
omagu täiuslikku tegu, et te oleksite
täiuslikud ja laitmatud ega oleks teil
mingit puudust.� Me saavutame
kannatlikkuse, kui me püsivalt
praktiseerime usku, kasvatame oma
püsivust ja teame, et selle läbi saame
lähemale Jumalale.
See vajab pidevat pingutamist, sest

sel hetkel, kui me anname
palvetamises järele, võib saatan tulla ja
meie saavutatu ära nullida. Esimese
Peetruse 5:8-10 toob välja kuidas olla
ja tõotab meile võitu: �Olge kained,
valvake, sest teie vastane, kurat, käib
ümber nagu möirgaja lõukoer otsides,
keda neelata! Tema vastu seiske
kindlad usus ning teadke, et teie
vendadel maailmas tuleb neidsamu
kannatusi täielikult tunda. Aga kõige
armu Jumal ise, kes meid on kutsunud
oma igavesse ausse Kristuses, võtku
teid, kui te pisut olete kannatanud,
valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja
rajada.�
Pane tähele, et viimane kirjakoht

toob välja, et me ei ole üksi oma
raskustega. Mõnikord kristlaseks
olemine paneb meid tundma
võõrastena (tulnukatena), eriti siis, kui
meie perekond ei tunnusta meie usku.
Mõnikord on parim viis sellistest
tunnetest jagu saamiseks olla veel
entusiastlikumad oma veendumustes, ja
otsustada näidata Jumala armastust
teistele enda ümber veelgi rohkem kui
seni. Luuka 6:31 on kuldse reegli alus:
�Ja nõnda nagu te tahate, et inimesed
teile teeksid, nõnda tehke neile..� aga
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ärge olge kannatamatud ja ärge jätke
vahele järgmisi salme. Jeesus ütleb: �Ja
kui te armastate neid, kes teid
armastavad, mis tänu on teil sellest? Sest
patusedki armastavad neid, kes neid
armastavad.� Jeesus kutsub meid üles
armastama nii palju, et sellest �valus
hakkab�. See on väljakutse armastada
neid, kes meile raskeid aegu
põhjustavad ja püüavad meid tundma
panna, nagu meid ei kiideta heaks. Kui
sa tunned ennast üksikuna oma usu
pärast, siis sa ei peaks muretsema. Sa
austad Sõna ja Jumal autasustab teie
sõnakuulelikkust oma kohalolekuga ja
üksindus kaob.
Uhkus suhetes teineteisega on veel

üks asi, mis takistab meil saamast häid
kogemusi Jumalaga. Matteuse 6:1,2
manitseb meid: �Hoidke, et te
armastuseande ei jaga inimeste nähes
selleks, et nemad teid vaatleksid; muidu
ei ole teil palka oma Isalt, kes on
taevas. Seepärast, kui sa armastuseande
annad, siis ära lase enese ees sarve
puhuda, nagu silmakirjatsejad teevad
kogudusekodades ja tänavail, et
inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma
ütlen teile, et neil on oma palk käes!�
Kui me harjutame oma tahet ja anname
selle kasutamiseks Jumalale selle
asemel, et oma tegudega esineda, siis
me saame taevas oma lõikuse. Lahe asi
on see, et me tavaliselt saame sellisest
teguviisist kasu juba maa peal. Pange
ennast proovile tehes salajas lahkeid
tegusid. Aastaid tagasi osad meie
kogukonna liikmed otsustasid, et neil
on küllalt saanud igasugustest julmadest
ja negatiivsetest asjadest, mida
inimesed teevad üksteisele peaaegu iga
päev. Rohujuure tasandil läks käima
liikumine, kus inimesed hakkasid

üksteist julgustama, et teha suvaliselt
ilma tagamõtteta häid tegusid. Idee
hakkas levima nagu metsatuli TVs,
ajalehtedes ja ajakirjades. Lugematult
saabusid poodidesse igasugused
nipsasjakesed, mis tuletasid inimestele
meelde teha head.
Üks kõige tuntum näide on selline:

üks naine maksis kiirtee maksuputkas
peale enda maksu ka temale järgnenud
kuue auto maksud. Üks teine lugu
jutustab, kuidas üks teismeline poiss jäi
seisma ja aitas teisel poisil üles korjata
hunniku raamatuid, vihikuid ja
plakateid, mille too oli maha pillanud.
Nendest said kiiresti sõbrad. Aastaid
hiljem küsis see poiss, kes oli asja
pillanud, oma sõbralt: �Kas sa oled
mõelnud, miks mul olid kõik need asjad
kaasas, millised ma maha pillasin?�
Teine noormees vastas, et ta polnud
sellele kunagi mõelnud. Talle vastati:
�Ma tegin oma koolikapi tühjaks, sest
ma ei plaaninud enam kunagi tagasi
tulla. Ma tahtsin ennast ära tappa
megakoguse ema magamisrohuga, aga
siis me saime sõpradeks. Kui sa mu
raamatuid üles korjasid, siis sa päästsid
mu elu.�
Jumal on kristlastele pannud

südamele kutsuda inimesi üles tegema
häid tegusid ilma mingi tagamõtteta.
Kuid ta ei näinud meile ette oma
headest tegudest kuulutada rahvuslikes
uudistes, isegi mitte oma
naabruskonnas. Hooplemine oma
headest tegudest nagu võtaks neilt
tegudelt midagi ära.
Uskuge, et Jumal teab teie

tegemistest ja tema heakskiit on juba
küllalt suur tasu. 1. Korintose 11:28
(The Message) ütleb: �Uurige oma
motiive, katsuge läbi oma süda�.
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Palvetage ja küsige Jumalalt tarkust aru
saamaks tema plaanist teie elude kohta
ning tarkust kuidas olla osa Jumala
plaanis teiste inimeste kohta. Jumala
plaanis on alati olulisel kohal see, et me
näitaksime tema armastust ka teistele.
1. Peetruse 4:8 (The Message) ütleb:
�Armastage teineteist nagu teie enda
elu sõltuks sellest. Armastus lepitab
kõik.� Jesaja hoiatab meid tabada võiva
õnnetuse eest, kui me vääratame oma
pühendumises Jumala vastu. Jesaja
47:10: �Sa olid oma kurjuses julge ja
mõtlesid: �Ükski ei näe mind!� Su tarkus
ja su teadmised eksitasid sind ja sa
mõtlesid südames: �Mina, ja ei keegi
muu!��
Kui me usaldame Jumala siirust

meie suhtes, siis me oleme võimelised
vastu võtma tarkuseteri Piiblist ja Püha
Vaimu ergutusi, mis seavad meie elu.
Jeesus räägib meile Johannese 15:26:
�Aga kui Trööstija tuleb, kelle mina teile
läkitan Isalt, tõe Vaim, kes lähtub Isast,
see tunnistab minust.� Trööstija, Püha
Vaim vahendab meile Jumala plaani ja
annab meile tarkust oma otsuste
tegemiseks. Jeesus jätkab seletamist
Johannese 16:13,14: �Aga kui Tema,
tõe Vaim, tuleb, siis Ta juhatab teid
kõigesse tõesse, sest Tema ei räägi
iseenesest, vaid mida Ta kuuleb, seda
Ta räägib ja tulevasi asju Ta kuulutab
teile. Tema austab mind, sest minu
omast Ta võtab ja kuulutab teile.� On
oluline, et me ainult ei naudiks Jumala
sõna kuulmist vaid ka rakendaksime
Sõna ja Püha Vaimu õpetusi oma
tegudesse. Jakoobuse 1:22-25 hoiatab:
�Aga olge sõna tegijad ja mitte
ükspäinis kuuljad, iseendid pettes. Sest
kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija,
siis on ta mehe sarnane, kes vaatab

oma ihulikku palet peeglis. Ta vaatas
ennast, läks minema ja unustas varsti,
missugune ta oli. Aga kes vabaduse
täiusliku käsu sisse kummardades on
vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole
unustav kuulja, vaid on teo tegija; see
on õnnis oma tegemises.�
Seadke oma sihid selliselt, et te

saaksite palvetada nagu Taavet 1.
ajaraamatus 29:17: �Ja ma tean, mu
Jumal, et Sina katsud südame läbi ja
tunned aususest rõõmu! Mina olen
siirast südamest kõike seda
vabatahtlikult andnud ja olen nüüd
rõõmuga näinud, et ka Su rahvas, kes
siin on, on Sulle vabatahtlikult andnud!�
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TÖÖTA LÄBI!

Uuri: Matteuse 6:7,8

Kaeva sügavamalt: loe Laul 37:3-
9. Nimeta ja aruta siin salmis toodud
käitumisviise ja meelsust, mis aitavad
meil keskenduda Jumala juhtimisele.
Kuidas need käivad sinu olukorra kohta?

Mõtle sellele: nimeta mõned alad
oma elus, kus sa ise kipud valitsema
selle asemel, et lasta Jumalal juhtida
sinu südant, mõtteid, tundeid.

Räägi sellest veel kord: milliseid
negatiivseid asju oled sa avastanud oma
kaasinimestes mis ei lase neil järgida
Jumala plaani? Mis vahet neil on: mõista
kohut teiste tegude ja motiivide üle
versus otsida teiste eludest märgatavaid
tulemusi.

Teemidagi: aruta mõningaid
põhjusi, miks sa kahtled anda Jumala
kontrolli alla osasid elualasid. Mis on
need moodused, kuidas sa saaksid anda
need elualad Jumala kontrolli alla.
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Ta sõitis keerubi peal ja lendas
ning Ta hõljus tuule tiibadel!
Psalm 18,11.

Tuhandete erutatud
pealtvaatajate hüüete saatel saatis
Michael palli korvi. Hüüded näisid
tõstvat teda korvi kohale. Nad
tahtsid näha midagi
vaatemängulist ja Michael ei
valmistanud neile kunagi
pettumust.
Michael oli omas elemendis.

Pealtvaatajate hüüded,
suurepärane palli tunnetus, ere
valgus - selleks oli ta treeninud
terve oma elu. Paljudel õhtutel oli
ta sellest unistanud ja nüüd oli ta
väljaku keskpunktiks. Selles NBA
meistrivõistluste mängus, sellel
otsutaval hetkel, tema võistkonna
saatus oli tema kätes. Ta ei
tundnud mingit ärevust, ta
kontsentreerus ja pühendus
mängule. See oli tema hetk. Oli
saabunud tegude aeg.
Ületanud väljaku keskjoone

andis ta kiire söödu Scottyle, kes
oli nurgas vaba.
Nad olid teinud seda palju

kordi ennegi, selleks kulus vaid
sekund. Kaitsja püüdis takistada
Scottyd, Michael põikas kaitsjast
kõrvale, pööre ning ta sai täpse

ESMASPÄEV

Kõikvõimas Nimi

söödu mängukaaslaselt. Kiire
pettemanööver õlgadega, kiire
põige kõrvale ja juba ta tõusis
õhku pall kindlalt käes. Parem käsi
sirutub korvi suunas, Michael näis
tõusvat kõrgemale õhku teistest
mängijatest. Kogu saal vakatas ja
kõik jälgisid tema õhulendu. Seda
olid nad tulnud vaatama, �
lendavat Jordani � lendamas.
Viimasel hetkel, olles valmis palli
läbi korvirõnga suruma, ta muudab
meelt, vasaku käega asetab ta palli
korvi kohale ja see kukub sinna
ise! Ohe tuhandedest kõridest
üheaegselt läheb üle märuliseks
ovatsiooniks. Isegi kogenud
telekommentaator näib hetkeks
hääle kaotavat. Kõik mida suutis
öelda oli vaid: � Oh � oh� !�
Keegi ei olnud varem sellist korvi
näinud! See tundus inimesele
võimatuna. Kuid ta oli Michael
Jordan. Igas mängus tegi ta midagi
võimatuna näivat. Iga korvapalli
mängija teismelisest poisist
Harlemis kuni NBA
proffesionaalideni välja, soovis olla
� nagu Michael�.
Miks on nii, et teatud inimeste

nimed täidavad meid erutusega?
Sellised nimed nagu: Michael
Jordan, Magic Johnson, Tiger
Woods ja Mia Hamm toovad
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meeled teatud spordiala juurde. Teised
nimed, nagu Hitler, Stalin ja Saddam
Hussein täidavad meid õudusega
inimeste võimest sooritada julmusi.
Samas nimed: Albert Shweitzer, ema
Theresa ja Martin Luther King jt.-
räägivad, et inimesed on valmis
halastuseks ja kaastundeks teiste vastu.
Nimed on siiski tähtsad. Teised

inimesed tunnevad meid nimede järgi.
Kui rahvast tulvil ruumis kuuled oma
nime hüütavat, tead, et keegi otsib sind.
Ka Jumala jaoks on nimed tähtsad. Ta
nimetab Jaakobi ümber Israeliks,
sellepärast, et � ta on võidelnud
Jumalaga ja olnud võidukas� ( 1. Ms.
32,28 ).
Ta muutis Aabrami Aabrahamiks, et

uus nimi paremini kajastaks Tema
plaane Aabrahami suhtes. Jumal tunneb
meid kõiki nimepidi. �Nii nagu maine
karjane tunneb oma lambaid, nii tunneb
jumalik Karjane oma karja, kes on hajali
kogu maailmas. «Ja teie olete mu
lambad, mu karjamaa kari, te inimesed!
Mina olen teie Jumal, ütleb Issand
Jehoova!» Jeesus ütleb: «Ma olen sind
nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!»
«Ma olen sind märkinud oma
peopesadesse» (Hes.34,31; Jes.43,1;
49,16).� ( Ellen White Ajastute Igatsus
lk. 479).
Jeesus tunneb meid isiklikult. Ta

tunneb meid nimepidi. Ta teab millises
majas elame, ta teab maja elanike
nimesid. Ta annab oma teenijatele käsu,
minna teatud linna, teatud tänava
teatud majja, et üles otsida üks tema
lammastest. Mõni inimene on sedavõrd
kuulus, et tasub vaid mainida tema
eesnime ja kõik teavad, kellest te
räägite. Rääkides poliitikutest USA-s
tasub teil vaid öelda � Hillary � ja kõik

tevad, et räägite Hillary Rodham
Clintonist, endisest USA esimesest
leedist. Ka spordikuulsused on tuntud
eesnime pidi. Näiteks hüüdnimi �
Shaq� tähendab paljude jaoks Shaquille
O�Neal� i- Los Angeles Lakers� i korvpalli
meeskonna keskmängijat, kellel on
eeldusi olla alati teistest mängijatest
parem oma füüsise tõttu.
Meelelahutusringkondades piisab
nimest � Brittany�, et esile kutsuda
teismeliste kisavat laulukoori. Nimi �
Di� toob paljudele põskedele pisarad,
sest neile meenub paljude poolt
imetletud printsess Diana, endine
Wales� i printsess ja kelle töö
maamiinide keelustamisel lõppes
traagilises autoõnnetuses mõned aastad
tagasi.
Kuid kuulsatest nimedest on

kõrgemal üks nimi. �Sellepärast ongi
Jumal Tema ülendanud kõrgele ja
andnud Temale nime üle kõigi
nimede.� Fl.2,9.
Selles nimes �nõtkuksid kõik

põlved, niihästi taevaliste kui
maapealsete kui ka maa-aluste omad.�
Fl.2,10. See nimi võib rahustada
märatsevat merd ja tuua rahu
murelikule südamele. Mida me iganes
seda nime nimetades palume, me
saame seda. Selle nime nimetamine
sunnib vaenlase põgenema. �Sest inglid
ei väsi iialgi kuulmast ülistust Tema
nimele.� ( E. White Ajastute Igatsus
lk.833). �Ja ühegi muu sees ei ole
päästet; sest ei ole antud taeva all
inimestele ühtki muud nime, kelles
meid päästetakse!� Ap.t.4,12.
Milline on see aukartust vääriv nimi?

See on Jeesus Kristus, meie Päästja ja
Issand, meie parim Sõber ja Vend.
Jeesuse nimi seostub mulle taeva ja
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armastava Isaga, kes loobus oma Pojast,
et meil oleks elu. �Sest nõnda on Jumal
maailma armastanud, et Ta oma
ainusündinud Poja on andnud, et ükski,
kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid
et temal oleks igavene elu!� Jh.3,16.
Nagu Jeesus ei olnud lihtsalt tavaline
prohvet, ei ole ka tema nimi tavaline.
See nimi tähendab meile ainsat lootuse
ja pääste allikat. �Ta toob ilmale Poja ja
sa pead Temale nimeks panema
Jeesus, sest Tema päästab oma rahva
nende pattudest!� Mt.1,21.
�Selle abitu väiksekese nimes, mis

kanti Iisraeli sünniregistrisse, oli
langenud inimkonna lootus.
Sünniregistrisse kirjutamisega kuulutati
Ta avalikult meie vennaks. Laps, kelle
eest oli makstud lunaraha, oli Tema, kes
pidi maksma lunaraha kogu maailma
pattude eest. Tema oli tõeline
«ülempreester.» Temale «jääb igavesti
preestriamet, mis ei lähe kellegi teise
kätte.» Tema on Eestkostja «Ausuuruse
paremal käel kõrguses» (Heb.10,21;
7,24; 1,3).� ( E. White. Ajastute Igatsus
lk.54,55.)
Kui ta kasvas , oli ta �«kõiges

kiusatud otsekui meie» (Heb.4,15) ja
lõpuks sai tema surm meile igavese
pääste allikaks ( Hb.5,9). �Kristust
koheldi nii, nagu meie oleme ära
teeninud, selleks et meid võidaks
kohelda nii, nagu Tema on ära
teeninud. Teda mõisteti hukka meie
pattude pärast, milles Temal ei olnud
mingit osa, selleks, et meid võidaks
mõista õigeks Tema õiguse läbi, milles
meil ei ole mingit osa. Tema kannatas
surma, mis kuulus meile, et meie
saaksime elu, mis kuulus Temale.
«Tema vermete läbi on meile tervis
tulnud!»� ( E. White Ajastute Igatsus

lk.25).
Olete kunagi mõelnud, mida teie

nimi tähendab? Näiteks Richard
tähendab vägevat valitsejat, Ana
suuremeelset, Andrew inimest, Alexan-
der aitajat ja kaitsjat. Mõne perekonna
nime lõpp räägib esivanematest.
Näiteks Edison on Ed� i poeg. Sepp aga
viitab kellelegi, kes seda ametit pidas
jne.
Kahjuks inimeste nimede ja nende

ametite vahel ei valitse alati selline
konkreetne seos ja vahete vahel on see
segadust tekitav.
Kuidas teile meeldiks minna arsti

juurde, kelle perekonna nimi on
Lihunik. Ometi oli kunagi New Yorgis
üks sellise nimega allergoloog, üks
parimatest tohtritest linnas. Kunagi ühes
linnas olid doktor Hästi ja doktor
Hammas. Doktor Hammas oli perearst
ja doktor Hästi hambaarst. Ometi olid
registraatorid hädas, kui inimesed
tahtsid Hästi juures perearsti aega saada
ja keeldusid minemast doktor Hamba
juurde, keda nad pidasid hambaarstiks.
Vahel on tore mängida nimedega,

võrrelda nime tähendust inimese ameti
ja iseloomuga. On hämmastav tähele
panna, kuidas nimi ja iseloom kokku
sobivad. Jeesuse puhul on see tõde ja
sobib kokku Tema nimega.
Kui uurime Jeesuse nime tähendust,

õpime tundma Jumala olemuse ilu.
Jeesusel on palju nimesid. Need igaüks
kirjeldavad Tema olemust. � Jeesus � on
tõlge kreeka keelsest nimest � Joshua
�,mis tähendab � Issand päästab.
Veel kutsutakse teda Kristuseks ja

Messiaks, mõlemad tähendavad sama -
Võitu. �Sest meile sünnib Laps, meile
antakse Poeg, kelle õlgadel on valitsus
ja kellele pannakse nimeks: Imeline
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Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa,
Rahuvürst!� Js.9,5. ��Ennäe, neitsi saab
käima peale ning toob Poja ilmale, ja
Temale peab pandama nimeks
Immaanuel�, see on meie keeli: Jumal
meiega.� Mt.1,23. Peetrus ütleb, et
Jeesus on ��Sina oled Kristus, elava
Jumala Poeg!� Mt.16,16.
Jeesuse nime kaks viimast tähendust

Immaanuel ja elava Jumala Poeg on
täpseimad Jeesuse tuleku kirjeldajad.
Jumal tuli päästma hukkuvat planeeti ja
tegi selleks kõik, mis Tema võimuses.
«Jumala tundmise valgust» nähakse
«Jeesuses Kristuses.» Igaviku aegadest
peale oli Issand Jeesus Kristus üks
Isaga; Ta oli «Jumala kuju,» Tema
suuruse ja ülevuse kuju, «Tema au.»
Selle au nähtavaks saamiseks tuli Ta
maailma. Ta tuli patust pimestatud
maale selleks, et näidata Jumala
armastuse valgust, et olla «Jumal
meiega.» Sellepärast oli kuulutatud ette,
et Temale peab pandama nimeks
Immaanuel.
( E. White Ajastute Igatsus lk.19 ).

Saatan on tuhandete aastate jooksul
üritanud hävitada inimeste silmist
Jumala kuju. Tal on see ka
suurepäraselt õnnestunud. Inimesed
näevad Jumalat, kui karmi korralduste
andjat, nõudes pimedat kuuletumist,
kasutamas igat võimalust tuletamaks
inimesele meelde, et ta on lihtsalt
orjaseisuses. Jumal ei ole keda
armastada, vaid keda tuleb karta. Ometi
tuli Jeesus patust kõvenenud maailma,
kes Jumalat vihkab, et tuua elu. Ta
kõndis Galilea orgudes ja mägedel.
Jutlustas sünagoogis, mängis lastega ja
andis Jumalale hoopis teise näo. Ta
puudutas pimedat, et see taas näeks,
viskas templist välja rahavahetajate

lauad, äratas ellu lesknaise poja,
ilmutades, et Jumal on kõikvõimas,
ometi kaasatundev ja armastav. Kui
Filippus küsis: �Filippus ütleb Temale:
�Issand, näita meile Isa, siis me jääme
rahule!� Jeesus ütleb temale: �Niikaua
aega olen ma teie juures ja sa ei ole
mind tundnud, Filippus? Kes mind on
näinud, see on näinud Isa. Kuidas sa
ütled: näita meile Isa!?� Jh.14,8-9.
Igaüks, kes on näinud Jeesust on näinud
Isa. Kes on näinud Jeesuse kaastunnet,
on näinud Jumala väge. Kes on näinud
Jeesuse armastust, on näinud Jumala
armastust. Kes on näinud Jeesuse
andestust, on näinud Isa andestamas.
Jeesuse nimi avab meile Jumala

armastava iseloomu. Meie, kes
kanname tema nime, kes kutsume
endid kristlasteks, peame ilmutama
Jeesust maailmale. Mitte kasutades
selleks oma sõnu, vaid ka tegusid.
Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis:
�Sellest tunnevad kõik, et teie olete
minu jüngrid, kui teil on armastus
isekeskis!� Jh.13,35. Nimi kristlane
tähendab- Kristuse sarnane. Tõeline
kristlane kõneleb, käitub ja armastab,
nagu seda tegi Jeesus.
Kahjuks läbi ajastute ei ole kristlased

käitunud vastava väärikusega. Sageli
kristlase nimega seostatakse vägivalda
ja tagakiusamist. Põhja � Iirimaal
protestandid ja katoliiklased, kaks
gruppi kristlasi on üksteisega sõjajalal
olnud sajandeid. Kosovos kristlased ja
muslemid on püüdnud üksteist � välja
juurida�. Ka Ühendriikides on
relvastatud grupid astunud välja, kui
erilised
� kristluse puhtuse� kaitsjad. Selleks,

et Jeesust hästi peegeldada, peame
Jeesust ka hästi tundma, et muuta
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inimeste arusaamu Jumalast ja
kristlusest ja demonstreerida tõelist
Jeesuse armastust. Me peame veetma
aega, et Teda tundma õppida. Me
peame Temast lugema. Õppima Tema
kohta niipalju, kui see on võimalik.
Korvpallurid, kes tahavad saada � nagu
Michael� õpivad kõike kättesaadavast
informatsioonist tema kohta. Nad
vaatavad uuesti ja uuesti videosid tema
mängudest, kuulavad üle iga intervjuu.
Nad püüavad teha kõike nagu Jordan
tegi.
Meie pühendumus Jeesusele peaks

olema sama tugev. Me peaksime püüda
kõndida kogu aeg koos Temaga. Jeesus
peab täitma meie mõtteid. Standartne
küsimus: � Mida teeks Jeesus?� � peaks
kogu aeg olema meie meeltes.
Pidevalt peame Temale vaatama, et
lõpuks muutuda Tema sarnaseks, olles
need, kes kristlased peaksid olema. �
Hea nimi on väärtuslikum kullast�. (
The Adventist House lk.462). Jeesuse
nimi on kõige hinnalisem. See ravib
murtud ihu ja hinge, avab vangla uksed
ja suleb uksed kristlastele kiusatustele.
See on ainus nimi, mille läbi saame
päästetud. Milline eesõigus on meil
täna nimetada seda aukartustäratavat
nime - kristlane. Ülistagem seda nime,
austagem seda nime ja tänasest edasi,
elagem selle nime vääriliselt.
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TÖÖTA LÄBI!

Uuri: Psalm 18.11

Kaeva sügavamalt: Vaata nimede
raamatut. Mida sinu ja teiste
grupiliikmete nimed tähendavad.
Kombineerige nimesid tähenduse järgi,
et saada uut tähendust.

Mõtle sellele: Millised nimed on
mille järgi tuntud? Kuidas seda
kirjeldada?

Räägi sellest:On tähtis kasutada
Jumala nime õigesti. Leia Piiblist tekst,
mis selgitab ebaõige Jumala nime
kasutamise tagajärgi. Kas need
tagajärjed tabavad meid ka tänapäeval.
Kristlased on Jeesuse sarnased -

mida tähendab see sinu jaoks?
Mida tähendab fraas: � kandes nime

saame muudetud � sinu jaoks? Kuidas
muudab see sinu igapäeva elu, väljas
käimist, televiisori vaatamist. Mis peaks
muutuma veel igapäeva elus?

Teemidagi: Koosta nimedest, mida
leiad Piiblis Jeesuse ja Jumala kohta!
Kasuta neid oma ülistuspalvetes, kui
ülistad Jumalat!
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Ma olin noor ja sain vanaks;
aga ma pole näinud õiget
hüljatuna ega tema lapsi leiba
otsivat!
Ps. 37, 25

Rääkides tervisest, heaolust ja
õnnest, märkame, et neid pole
jagatud kõigile võrdselt. Kui
võrrelda elu suure külaga, siis
mõned meie hulgast elaksid
agulites ja teistel oleksid
ülemteenrid mägedel asuvates
villades. Kuidas meie kui
kristlased, peaksime reageerima
sellisele ebavõrdsele kihistumisele,
kui elaksime agulis ja vaataksime
üles mäeotsas asetsevatele
villadele?
Kas meil on vastutustunnet

jagada seda, mida omame oma
naabritega, meeldivad nad siis
meile või mitte, tehes seda
lähtuvalt vajadustest? Kuidas siis
ikkagi taevane heaoluühiskond
töötab? Kuidas sobitub sinna
Jumal? Milline on Tema osa selles
kõiges?
Jumala kirjeldamiseks

kasutame erinevaid nimesid. Üks
heebreakeelseid nimesid on
Jehovah Jireh � Jehoova on
ettenägelik hoolitseja. See on nimi
omal kohal. Kujutage ette

TEISIPÄEV

Kõikvõimas Jehovah Jireh

Aabrahami ohverdamas oma
poega Iisakit, Jumalale
kuuletumiseta? Viimasel hetkel
peatab Jumal Aabrahami ja
hoolitseb, et sikk saaks
ohverdatudJa Aabraham pani
sellele paigale nimeks: �Jehoova
näeb!� Seepärast öeldakse
tänapäevalgi: �Mäel, kus Jehoova
ennast ilmutab!�
1.Ms.22,14 . Aabraham oli

keerulises olukorras. Kui
ohvrilooma poleks ilmunud, oleks
ta pidanud ohverdama oma ainsa
poja. Ma ei tea kedagi, kes oleks
olnud sellises olukorras, kuid Jumal
hoolitses tema eest. Samuti
hoolitseb ta meie eest.
Jehoova nime on kasutatud

6800 korda, rohkem kui mõnda
teist nime Piiblis.
Jumal on öelnud �mina olen

sinu Jumal � ja see räägib sellest, et
ta on suunanud oma hoolitsuse ja
tähelepanelikkuse inimesele.
Ps.34,15
hoidu kurjast ja tee head, otsi

rahu ja nõua seda taga!
Jehoova silmad on õigete

poole ja Tema kõrvad nende
appihüüdmise poole!...
Õiged kisendavad ja Jehoova

kuuleb ning tõmbab nad välja
kõigest nende kitsikusest!...
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Jehoova on ligi neile, kes murtud on
südamelt, ja päästab need, kellel on
rõhutud vaim! Ps.34, 16- 19. Oma
raamatus Hüpates üle müüri � Eugene
H. Peterson rõhutab, et Taavet oli
mees, kes Jumalale meeldis ja seesama
Taavet palus Jumalalt pidevalt midagi.
Psalmides on palveid halastuse, abi ja
kinnituse saamiseks Jumalalt. Teises
Saamueli raamatus ja seitsmendas
peatükis tuuakse meieni Jumala ja
Taaveti dialoog Jumalale templi
ehitamise üle. Jumal ei luba Taavetil
ehitada, vaid jätab selle tema järglase
teha. Miks? Jumal esitab ennast sellena,
kes ise hoolitseb ( ka Taaveti eest ) ega
vaja endale � hoonet � Taavetilt.
Peterson lisab: � Meie ise ei jõua kunagi
küllaldase rahulolu tasemele. Me
vajame Jumalat.� Kunagi kuulsin Isaac
Bashevis Singer it ütlemas: � Ma
palvetan ainult raskustes, aga olen
raskustes kogu aeg, seega palvetan
pidevalt.� Juba väiksest peale oleme
kuulnud, et Jumal tahab meie eest hoolt
kanda. Ta on meie Taevane Isa,
kaastundlik meie püüdluste, soovide,
unistuste suhtes. Kas meil on midagi
talle vastu pakkuda? Kas me ei peaks
olukorda tasakaalustama omalt poolt,
Jumal ainult annab ja meie ainult
saame? Tõenäoliselt mitte. Jumal ei vaja
meilt midagi, nagu ta ei vajanud, et
Taavet talle maja ehitaks. 2.
Ajaraamatus 16,9 öeldakse: �Sest
Jehoova silmad uitavad kogu maal, et
võimsasti aidata neid, kes siira
südamega hoiavad Tema poole.� Jumal
ootab, et saada meie vabastajaks ja
lunastajaks. 1.Peet.5,7 lisab Peetrus: �
Heitke kõik oma mure Tema peale, sest
Tema peab hoolt teie eest!�
Jumala armastus ja hoolitsus on

lahutamatu osa tema iseloomust, kuid
on tähtis, et lubaksime Temal ennast
muuta Tema iseloomu sarnaseks. Kui
astume vabatahlikult kuulekuse teele,
kuhu Tema soovib meid viia, siis on
Temal ka lihtsam abistada meid igas
olukorras. Jumalaga koos viibime
taevastes avarustes, mitte kõledas
maaaluses punkris. Järgides Jumalat
oleme valmis, jagama teistega ka siis,
kui meil on edasilükkamatuid vajadusi.
Meile on antud korraldus teenida

andmise kaudu. � Jagage Jumala rahvale
puuduses, praktiseerige külalislahkust �
Rm.12, 13. ( NIV vaba tõlge ). Vähesed
on olnud sellises lootusetus olukorras,
nagu Sarepta lesknaine ja tema poeg,
kui Eelija nende juurde jõudis. Eelija
palub temalt vett ja leiba ( 1.Kn.17,12)
ja naine vastab, et nad kavatsevad süüa
oma viimase lõuna ja siis surra. Ometi
oli ta nõus jagama seda, mis tal oli
Eelijaga, sest viimane palus abi. Me ei
tea palju nende südame olukorrast ja
nende veendumustest annab Piibel vaid
mõne vihje. Võimalik, et lesk polnud
usklik inimene, ega olnud palunud
Jumalat oma ellu. Võimalik, et ta tundis
ennast lüüasaanuna ja tal oli ükskõik,
kas ta abistab Eelijat või mitte, sest
nemad pidid nagunii surema. Ükskõik,
milline oli tema motiiv, oli ta kuulekas
andmises, selline ohvrimeelsus sai
tasutud õlinõust lõppematult voolava
õliga ja vakast leiduva lõppematu
jahuga. Tema ja ta poeg jäid ellu tänu
imelisele toidu jätkumisele kojas.
Aga Tema, kes annab seemet

külvajale, annab ka leiba toiduseks ja
rohkendab teie külvi ja kasvatab teie
õiguse vilja, nõnda et te, saades
rikkaks kõige poolest, võiksite helde
südamega teha kõike head, mis meie
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läbi valmistab tänu
Jumalale.2.Kr.9,10-11. Jumal, kes
annab seemet ja annab lõikuse, suudab
anda meile kõike vajalikku ja ka meie
võime jagada vabalt teistele. Ta teeb
meid rikkaks, et võiksime igal päeval
anda. Kas see pole imeline? Ta soovib,
et me annaksime, samal ajal meie
vajadusi rahuldades.
Rääkides heaolust, peab meelde

tuletama, et see on suhteline mõiste.
Kõik, kes oleme täna Jumala juures,
omame privileege, mis ei ole
kättesaadavad kusagil mujal. Palju on
seda, mida saame kasutada tasuta.
Avalikud raamatukogud, et harida oma
mõistust alal, mis meid huvitab. Jalutada
kaunites loodusparkides, nautida Jumala
loomisimet. Paljudele meie õdedele-
vendadele on ka sellised elementaarsed
võimalused veel kättesaamatud. Kirjas
heebrealastele 13,16 Paulus paneb
südamele: � Ärge unustage head teha ja
osadust pidada, sest sellised ohvrid on
Jumalameele järgi. � Laiendame seda
sõnumit. Ärgem unustagem teha head,
mida oleme lubanud, ärgu mingu meie
käed lõdvaks, töötades ühiseks
heaoluks ja jagades seda üksteisega.
Jumal võtab seda, kui � meeldivat �
jumalateenistust, erinevalt enda
�ohverdamisest � kodus, köögis,
töökohas, tänavatel� Kroonid taskus
ei tähenda veel andmist. Sest kui on
head tahtmist anda, siis on see
vastuvõetav sel määral kuidas jõud
kannab, mitte üle jõu. 2.Kr.8,12 v
Oluline on valmidus anda sellest, mis
on, aga mitte sellest, mida pole. Paulus
lisab: �Ma ei ütle seda käskides, vaid
seades teiste usinust teile eeskujuks,
ma tahaksin teada saada, kas teiegi
armastus on tõsine. Sest te tunnete

meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et
Tema, kuigi Ta oli rikas, sai vaeseks
teie pärast, et teie Tema vaesusest
saaksite rikkaks.� 2.Kr.8,8-9
Järgige Jeesuse eeskuju ja andke

ohvrimeelselt teistele. Ta ei palu, et te
teeksite midagi üle oma võimete ja
meie ei suudaks anda kunagi nii palju
kui tema, kes loobus taevasest aust ja
tuli maa peale meid lunastama.
Töötagem sellega, mis meil on. Meil on
eesõigus palvetada abivajajate pärast ja
see on võimsaim vahend, mis on meie
kasutada. Võime rakendada oma
energiat misjonitöösse, abivajajate
abistamiseks, ühiskonna teenimiseks.
Võimalik, et olete proovinud kunagi

omi häid kavatsusi praktikas ellu viia ja
tulemused on teie vaatenurgast olnud
pea olematud. Kas meenub keegi, kes
on teie heatahtlikkusele vastanud
kibestumise ja vihaga? Siiski on tähtis
meeles pidada, et püüdes otsustada,
kellele anda või mitte anda, sest ta ei
hinda küllaldaselt pakutavat, on patune
mõtteviis. Igaüks andku nõnda, kuidas
süda kutsub, mitte kurva meelega ega
sunniviisil, sest Jumal armastab
rõõmsat andjat.2.kr.9,7Matteuse
seitsmes peatükk räägib sellest, et me
ei mõistaks teiste üle kohut. Mõistes
kohut teiste üle, saame meie ise
kohtualusteks. Seega ei tohiks me olla
laisad head tegema, saamaks andestust
ja armu ka nende kaaskondlaste poolt,
kellega kohtume ja suhtleme. Ärgem
unustagem, et teistele andes, anname
Jumalale ja ärgem laskem uhkusel
segada meie motiive. Kandke üksteise
koormat, ja nõnda te täidate Kristuse
käsku. Gl.6,2. Peatuge, aidake
allasurutuid. Jagage nende koormaid ja
selliselt täitke Jeesuse käsku. Kui
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arvate, et olete selleks liialt hea, siis
olete petetud. Jumal on oma
armastuses valmistanud iga inimese ja
ta on huvitatud, mis temaga toimub.
Sest selle anni kaudu antud abi ei
kõrvalda mitte ainult pühade puudust,
vaid toob ka rohket õnnistust selle läbi,
et paljud tänavad Jumalat. 2.Kr.9,12
Teenistus, milles osalete, ei sisalda
ainult Jumala rahva vajaduste
rahuldamist, vaid ka Jumala austamist.
Me anname, sest oleme tänulikud
Jumalale antu eest.
Inimesed suletud uste taga

kannatavad palju. Teie,kes saate täna
osa nendest mõtetest, olete need, keda
saab kasutada elustava lootuse
vahendajatena. Olge julged selles töös.
Jumal tahab kasutada meid ja õnnistada
selles töös. Jeesus Matteuse
evngeeliumi kuuendas peatükis tuletab
meelde, et Jumala riik on see, mida
enim tahame ja Jumal soovib, et me
täidaksime Tema tahet. Sest teised
asjad, mida vajame � need antakse
meile. Jumal on tõotanud rahuldada
meie vajadusi, samas ta ei sekku, kui
oleme otsustanud Teda mitte järgida
koos sellega kaasnevate tagajärgedega.
Kui teie olete täna nende hulgas, kes
on suletud uste taga, mures sellepärast,
et teid ei aidanud inimesed, kes näisid
olevat sobilikud selleks,et teid aidata,
siis ärge olge enam kibestunud ja
pettunud. Mõelge Jumala peale, kui
aitajale ja kaitsjale, nagu seda tegi
Taavet. Mõelge ka Jeesuse hoiatusele
Mt. 10, 14-16. Ta räägib siin nendest,
kes hülgavad Jumala kutse. Ja kes
iganes teid vastu ei võta ega kuule teie
sõnu, sellest kojast või sellest linnast
minge välja ja puistake tolm oma
jalgadelt. Tõesti mina ütlen teile,

Soodoma- ja Gomorramaal on
kohtupäeval hõlpsam põli kui
niisugusel linnal! Vaata, mina läkitan
teid nagu lambaid huntide keskele!
Olge siis arukad nagumaod ja vagurad
nagu tuvid!
Teie ei ole rändjutlustaja, kes otsib

paika, et puhata väsinud jalgu. Ometi
on siin peidus midagi veel olulisemat.
Kui inimestele on vastu tahmist, et neid
aidatakse, siis jätke see küsimus Jumala
lahendada! Ärge püüdke nendega
võideldes neid muuta, minge edasi ja
lubage Jumalal tegeleda nende
südametega. Jumal teab, mida me oma
südametes tunneme, Ta teab mis
meiega toimub, ja Temal on plaan meie
eest hoolitsemiseks. Ta tegutseb isegi
siis, kui inimesed hoiavad endale
vahendeid, mis Jumal on andnud, et
neid jagataks. Hoiduge eemale patust ja
meenutage Jeesuse ütlust palgi kohta
ligimese silmas.
Meil on eesõigus jagada oma ande

nendega, keda me arvame, et nad seda
ei vääri, veelgi enam, ka nendega, kes
on vaenulikud kristluse suhtes. Aga
armastage oma vihamehi ja tehke head
ja laenake ilmamidagi selle vastu
lootmata; siis teie palk on suur ja te
olete Kõigekõrgema lapsed, sest Tema
on lahke ka tänamatute ja kurjade
vastu.Olge armulised, nõnda nagu teie
Isa on armuline. Lk.6,35. Ta lisab
Mt.10,8 Muidu olete saanud, muidu
andke!
Palju aastaid tagasi mustanahaline

poiss Mississippi osariigist leidis
haavatud jahikoera lebamas teeääres
põõsastikus. Ta tundis kaasa
kannatavale koerale. Ta valmistas oma
särgist sideme ja sidus selle haavale.
See oli olnud tema särk, üks kahest
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särgist, mis tal oli. Ta täitis oma mütsi
veega ja tõi koerale juua. Mõne päeva
pärast, hakkas koer taas sööma. Ta
tundis endas rohkem jõudu ja jalutas
veidi poisiga kaasa. Nad läksid linna.
Poiss näitas koera kohalikule
poodnikule. � Kas sa tead, kelle koer
see on?� � küsis poodnik. Poiss vastas: �
Jah sir, kuid Piibel on õpetanud mind
tegema head oma vanlastele!� Kogu
linn oli vapustatud poisi teost. Poiss viis
vargsi koera keskööl mister Fieldi farmi
ja lahkus kiiresti sealt. Mister Field oli
kuulus linnas selle poolest, et ta kuulus
Ku Klux Klan ridadesse.
Üks juudi seaduste ekspert esitas

Jeesusele väljakutse ja küsis temalt: �
Kes on mu ligimene?� ( Lk.10,29).
Jeesus vastas talle meile tuttava
tähendamissõnaga halastajast
samaarlasest ja lisas: � Mine ja tee
nõnda samuti.�
Sel ajal, kui Jeesus einestas variseri

kojas, kutsus ta võõrustajat üles
mõtlema nende peale, kes vajasid abi
Lk. 14, 12-14 . Aga Ta ütles ka sellele,
kes Teda oli kutsunud: �Kui sa teed
lõuna- või õhtusöömaaja, siis ära
kutsu oma sõpru ega oma vendi ega
oma sugulasi ega rikkaid naabreid, et
nad sind jälle ei kutsuks endi juurde ja
sina nõnda saaksid tasu, vaid kui sa
teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid,
vigaseid, jalutuid, pimedaid siis sa oled
õnnis, sest neil ei ole midagi sulle
tasuda, kuna see tasutakse sulle õigete
ülestõusmises!�
Jõukus ei ole elus jaotatud ühtlaselt,

kuid meil ei ole põhjust muretsemiseks,
kuidas meie vajadused saavad kaetud.
Meie kõikvõimas Jumal, Jehovah Jireh,
on lubanud hoolitseda meie eest.
Vahetevahel teeb ta seda läbi teiste

inimeste, vahetevahel on see ime, mida
keegi ei suuda seletada. Vahetevahel
oleme need meie, keda Tema kasutab
teiste abistamiseks, isegi siis, kui me
mõtleme, et meil ei ole midagi teistele
anda. Kui teeme oma osa, siis Jumala
heaolusüsteem hoolitseb kõigi
vajaduste täitmise eest.
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TÖÖTA LÄBI!

Uuri: Psalm 37,25.

Kaeva sügavamalt: Mis vahe on
lihtsalt andmise ja ohvrimeelse
andmise vahel?Millist andmisviisi on
meid kutsutud rakendama?

Mõtle sellele:Ml.3,10 Millise
väljakutse Jumal meie ette asetab,
selgitades, et võime teda proovida?

Räägi sellest: Kuidas teada, milline
andmine on teiste poolt hinnatud?
Vastuse leiate Lk. 12,48.

Teemidagi:Milliseid asju võid
anda, mis ei oma rahalist väärtust.
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Jehoova on pika vihaga ja
rammult suur ja Jehoova ei jäta
kedagi karistamata! Tema tee on
tuulekeerises ja tormis ja pilved
on Tema jalgade tolm!
Nah 1:3

Öeldakse, et kui sa oled põhja
jõudnud ja vaatad üles, näed sa
asju, mida pole varem
näinud.Öeldakse ka seda, et kui
oled jõudnud põhja, ei ole sul
muud väljapääsu kui minna
üles.Üks asi on kindel, kui elu
hakkab tunduma kui võitlustander,
siis ei ole seal midagi meid
aitamas ega julgustamas.
Nahum oli seda tüüpi mees.Ta

oli julgustaja.Nahum oli mees, kes
nägi tassi poolenisti täis olevat,
mitte poolenisti tühja olevat.Jumal
andis talle sõnumi, et jagades seda
inimestega, võiksid nad tõusta ja
hoida oma silmad taeva poole.Kui
ta rääkis oma sõpradele, said
nende südamed puudutatud
lootusega.Nad nägid Jumala
armastust tema silmades ja tundsid
Tema kohalolekut nende keskel.
Negatiivsus sai ära aetud usu läbi
kui Nahum tuletas neile meelde
Jumala armastust ja kaitset.

KOLMAPÄEV

Kõikvõimsa Jumala teed läbi
tormide

Nahumi nimi tähendab
�lohutust�. Kui sobilik, kuna ta tõi
palju häid ja trööstivaid sõnumeid
masendatud Juuda rahvale.
Assüüria rahvas oli kontrolli all ja
suured linnad nagu Niineve olid
patu ja hävingu allikateks. Ellen
White ütleb Prohvetites ja
kuningates �Selles maise õitsengu
ajas oli Niinive kuritegude ja
patususe keskus. Inspiratsioon
iseloomustab seda kui �Verist
linna, �..täis valesid ja
röövimist.�Piltlikus väljenduses
prohvet Nahum võrdles niinevelasi
õela, näljase lõviga.�Sest kellest
,�ta küsib ,�ei ole sinu kurjus
lakkamata üle käinud?�Nahumi
3:1,19�(Prohvetid ja kuningad
lk.265).
Kuid mõned niinevelased

uskusid, et on midagi paremat ja
täiuslikumat, ja nad soovisid seda.
�Kuid Niineve ei olnud täielikult
kurjuse meelevallas.Tema, kes
näeb kõiki inimlapsi (Laul 33:13) ja
näeb kõiksuguseid aardeid (Iiobi
28:10) kaitses selles linnas paljusid,
kes olid välja jõudnud millegi
parema ja täiuslikuma juurde, ja
need, kelledele anti võimalus
tundma õppida Jumalat, peavad
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eemalduma oma kurjadest tegudest ja
teenima Jumalat .Oma suures tarkuses
Jumal ilmutas neile eksimatuna oma
tegudes juhtides neid kui võimalik siis
meeleparandusele.�(Prohvetid ja
kuningad, lk.266)
Pole oluline kui halvad asjad sind

ümbritsevad, Jumal ei unusta oma
uskuvat rahvast.Pole vahet kui kaugele
sa eemaldud Jumala kaitsest, ta jätkab
sinu juhatamist enda
poolele.Vahetevahel saadab ta torme,
et raputada sinu maailma ja �ilmutada
end sulle eksimatul moel�, et juhatada
sind meeleparandusele.Kui torm raksub
sinu ümber , on targem selgitada , kas
sa oled probleemides, kuna Jumal on
sind juhatanud neisse või oled sa
vabatahtlikult jalutanud eemale Jumala
kaitsest.
Peetrus leidis ennast sarnasest

kimbatusest.Kohutav torm keerles
ümber paadi, milles ta oli koos
jüngritega.Peetrus teadis mida torm
võib talle teha.Ta oli olnud pikka aega
kalur.Ta tundis Galilea merd ja austas
seda.Kuid kui ta nägi Jeesust kõndimas
lainetel, ei hoidnud miski teda paadis.Ta
palus Jeesusel kutsuda end üle lainete
vette, välja kaitset pakkuvast paadist!
Jeesus kutsus teda ja Peetrus astus

lainetesse,mis neelasid tema
jalapöidasid iga sammuga.Ta kõndis
Jeesuse poole tormis hoides oma silmad
ainiti Jeesusel.Kuni selle hetkeni,mil ta
pööras pilgu Jeesuselt.Siis hakkas ta
vajuma.Isegi siis läks Jeesus talle appi ja
päästis ta.Vahel Jeesus kutsub meid
tormi sisse, et päästa meid või kutsub
meid tormist välja, et päästa meid.
Pole oluline kuidas see näib, kuid

Maa on Jumala kontrolli all.Nahumi
päevadel ei lasknud ta kaua Assüüria

kuningal kontrollida olukorda.�Vaata, ma
tulen sulle kallale,�ütleb Kõigeväeline
Jumal Nahumi 2:14.Jumalal on plaan
vabastada oma andunud järgijad ja
hävitada Niineve nagu ta plaanib päästa
tema uskuvad järgijad ja hävitada
saatana.
Oled sa kunagi olnud tõelises ohus

ja igatsenud Jumala abi järele, et päästa
sind igast küljest rõhuva kurjuse
küüsist?Kui näljane Jumala Sõna järele
oled sa oma elu parimail päevadel?Kas
sind motiveeriks Tema sõna südamesse
istutamine rohkem, kui sa tead kui
meeleheitlikult sa vajad neid rasketel
aegadel?
Sõdurid räägivad, et kaevikud

�päästavad� neid.Lõhkevad pommid
nende peade kohal ja mööda kihutavad
kuulid nende ümber - igavik on järsku
sealsamas.Järgmine samm võib olla
viimane.Jumal on väga lähedal neile,
kas nad on olnud headel aegadel
Jumala lähedal või mitte.Äkitselt on
väga tähtis olla Jumala lähedal.Raske on
säilitada Jumala lähedust aga ka siis kui
ei ole otsest ohtu elule.
Sa ei pea olema sõdur, et läbi

proovida kaevikuid.Mõtle tagasi oma
elule.Millal sa oled tundnud end
Jumalale kõige lähemal?Kas on see
olnud siis kui mitte keegi teine ei tundu
mõistvat sind?Kui mitte keegi teine ei
saa sind aidata?Kui miski ei lähe sinu
soovi kohaselt ja sulle tundub et oled
üksi?Nendel aegadel on Jumal meile
väga tähtis.Kuid kui kõik sujub, on
kerge unustada Jumalat.Me arvame, et
me ei vaja Teda enam.Tegelikult
vajame me Jumalat igal hetkel oma
elus.
Kui me seisame silmitsi takistuste ja

tõketega oma elus, on meil kaks
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valikut.Me võime lasta neil endid
Jumalast eemale juhatada või võime
vaadata neile kui võimalustele et saada
Jumalale lähemale.Meie Jumal on
Kõikvõimas. Tema rahustab tormid.
Sa võid üllatuda pommist, mis

kukub su taevast.Või võibolla tundub
sulle ,et su elu on sõjapiirkond.Aseta
oma mure Jumala ette.Filipi 4:6-7 ütleb
�Ärge muretsege ühtigi, vaid laske
kõiges oma palumised palve ja
anumisega ühes tänuga saada Jumalale
teatavaks.Ja Jumala rahu, mis on ülem
kõigest mõistusest, hoiab teie südamed
ja mõtted Kristuses Jeesuses.�Vaba
tõlge sellest on järgnev �Ära karda ega
muretse.Muretsemise asemel
palveta.Lase oma soovidel ja ülistusel
vormida mured palveteks andes
Jumalale teada oma
probleemidest.Enne kui mõistad seda,
tuleb kasuks kõik, mis sinuga
toimub.On suurepärane, mis juhtub,kui
Jeesuse järgijad hakkavad muretsema
tõeliselt tähtsate asjade pärast elus.�
Jumal igatseb anda sulle mõistmist

tormide vajalikkusest sinu
elus:Õpetussõnade 4:10-13 (NIV tõlge)
ütleb�Kuula mu poeg, võta vastu mis
ma ütlen ja sul saab olema palju
eluaastaid.Ma õpetan sulle tarkuse teed
ja juhatan sind õigetesse
rööbastesse.Kui sa seal käid, on su
samm vaba,kui sa jooksed, sa ei
komista.Haara kinni õpetusest, ära lase
sel minna, hoia seda hästi,kuna see on
sulle eluks.�Me oleme nii õnnelikud
teenides armastavat Jumalat,kes tahab
meile anda kõike mõistmist mida
vajame ja soovime.
KUI TUNDUB, ET TARKUS LIIG

PIKALDASELT LÄBIB SU MÕTTEID,
LOODA ISSANDALE, ISEGI KUI SA EI

MÕISTA HETKEOLUKORDA.
Paulus kirjutab 2.Korintlaste 4:8-9

�Meid rõhutakse kõikepidi, kuid ei
suruta maha; me oleme nõutumad, aga
me ei heida meelt; me oleme taga
kiusatud, aga me ei ole hüljatud; me
oleme maha vajutatud, aga me ei
hukku.�Kui sa ei saa seda, ära
muretse.Lihtsalt jätka! Jumal õnnistab
sinu visa usku.
Tänulikkus aitab kergendada meie

valu rasketel aegadel. Vahel on raske
tänulik olla, kui saab selgeks, et Jumal
on lasknud väljakutsel tulla sinu
ellu.Jakoobuse 1:2,3 ütleb �Pidage lausa
rõõmuks, mu vennad, kui te satute
mitmesugustesse kiusatustesse, ja
teadke, et teie usu katsumine saadab
kannatlikkust.� Koloslaste 3:17 ütleb
meile �Ja kõik, mida te iganes teete
sõnaga või tööga, seda tehke kõik
Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat
Isa tema läbi!�Tänulik olles olukordade
eest meie elus tuletab meile meelde, et
Jumal kontrollib olukordi.On peaaegu
võimatu olla tänulik ja samal ajal
muretseda. Jumala ülistamine halbadel
aegadel on ka kasulik sinu füüsilisele
tervisele.Õpetussõnade 17:22 ütleb
�Rõõmus süda valmistab ihule
mõnu,aga rusukspeksetud vaim
kuivatab luudki!�Jumal annab meile
vastupidavuse meile antud ülesannete
lõpuleviimiseks, kuid me peame
usaldama end Temale tänulike
südametega.Lisaks pöörates oma
tähelepanu Sõnale, on parim asi mida
võime hädas teha - sarnaselt Nahumile -
julgustada teisi.Nagu Iiobi sõbrad
teravalt meelde tuletasid, on kellelgi
alati hullem olukord kui sinul!(Vaata
Iiobi 15).Jumal kutsub meid rasketes
olukordades teistega jagama.
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Tihti ei ole miskit julgustavamat kui
jagada kellegagi igapäevast
kogemust.Mõnele on tüüpiline halba
valgust heita mineviku võitlustele ja
kommenteerida �ma tunnen end
koguaeg nii.Siis ma võtsin ühendust
teistega, kellel on sarnased
kogemused,ja mõistsin, et ma pean
seda tegema ja Jumal töötas minu
olukordades läbi nende.�
Jumal ei ole kutsunud meid olema

enesega rahulduvateks, kuid me oleme
kutsutud ühenduses olema, et jagada
oma usku teistega, selle läbi ka teisi
üles ehitades. Kui oleme raskustest läbi
tulnud ja mõnedki probleemid on meie
jaoks tuttavad, millega teised hetkel
kimpus on, siis võime neidki aidata tee
leidmisel sellest olukorrast välja. Jagades
julgustust teistele, jagatakse seda ka
meile, siis kui seda kõige enam vajame.
Jeesus ütleb Lk. 6,38: � Andke andeks,
siis antakse ka teile andeks.� Jutusta
teistelegi, mis on toimunud sinu elus,
kui oled lootnud täielikult Jumala peale.
Kui me ei jaga oma südant kellegagi,
siis oleme ilmaaegu raisanud aega
sõprussuhetele. Selle asemel, et rääkida
asjadest, mis meid üles tõstavad,
innustavad ja julgustavad, räägime
asjadest, mis ei oma mingit erilist
tähtsust. Pole mõtet kulutada aega neile
asjadele, mis oma tähtsuse kaotavad
üleöö. Rajage sildu südamete vahele.
Näidake kõigile, mida tähendab teie
jaoks, et Jumal elab teie südames. Me
vajame tuge, mis tuleb Jumalalt ja
sõpradelt, kui elu keeristormid meid
tabavad. Meie maa läheneb oma lõpule,
kõik läheb aina halvemuse suunas,
keeristorme, mis meid tabavad tuleb
enam ja enam. Ellen White hoiatab: �
Kiiresti ja kindlalt langeb üleüldine süü

linnade elanike peale, sest nende kurjus
kasvab. Korruptsioon esineb sellisel
määral, et seda on raske kirjeldada. Igal
päeval tuuakse esile taplusi,
altkäemaksu ja pettust, südant haigeks
tegevalt palju vägivalda, seadusele
allumatust, ükskõiksust inimkannatuste
suhtes, brutaalselt armutult hävitatakse
inimelusid. Iga päev tunnistab
hullumeelsuse, mõrvade ja
enesetappude kasvust.� ( Prohvetid ja
Kuningad 275).
Igapäevased uudised kinnitavad

EllenWhite hoiatussõnu. Igasugused
tormid täidavad maailma. Saatan püüab
hoida meie pilke lainetel aga mitte
Päästjal. Ta ründab meid uuesti,
soovides meid ülekülvata raskustega ja
hoida meid tegevuses probleemide
lahendamisega, et ignoreeriksime rahu
ja kindlustunnet, mida tahab Jumal anda
meile nende tormide ajal.
Järjekindlus ja püsivus peavad

olema meie loosungiks. Meie teel
olevad tormid suunavad meid Jumala
sadamasse. Ainult tema juures võime
olla kindlad, et ta meid kaitseb kui
lained muutuvad kõrgemaks ja tuul
undab kõrvus. Seila sadamasse läbi
Tema Sõna. Ainsaks võimaluseks on
seda lugeda. Tolmu koguv Piibel riiulis,
on nagu kompass taskus, mida sealt
rännakul välja ei võeta. Jumala sõna
suudab vaigistada tugevat tuult ja
juhatada ohutumat teed. See on kalju,
mis ei liigu.
Ankurda oma paat Jumala tahtega,

paludes Temalt juhtimist kogu päevaks.
Kui juhtud eksima, loe Sõna ja leia tee
tagasi Jumala juurde. Kui meil on usku,
nagu seda oli Peetrusel, võiksime
lainetel kõndida. Jeesuse sõnad ( Mt.
14,27) Peetrusele omavad sama
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tähendust meie jaoks: �Olge julged,
mina olen see, ärge kartke!�
Tormid muudavad meid

tahtlikumaks lootma Jumala peale. Nad
annavad meile võimaluse tunnistda
Jumala aukartust äratavast jõust, mida ta
Maal väljendab. Päästmatud vaatavad
meid, kas meie kristlus omab tegelikku
alust. Kas hoiame kogu tormi vältel
kinni Jeesuse kätest? Või uppume
esimestes lainetes? Oleme inimestele
eeskujuks, näitamaks, et Jumal elab ja
töötab planeet Maal täna meie eludes ja
ka tormisel päeval.
Mt.5,15-16 öeldakse: �Ei süüdata ka

küünalt ega panda seda vaka alla, vaid
küünlajalale ja see paistab kõikidele,
kes majas on. Nõnda paistku teie valgus
inimeste ees, et nad näeksid teie häid
tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on
taevas. � Kui te olete Tema armstuse
head esitajad, tõmbate tähelepanu ka
Päästjale. Maa läheneb oma lõpule ja
tormid muutuvad sagedamaks, olge
julged ja hoidke om silmad Jeesusel. Ta
toob meid turvaliselt läbi igasuguse
tormi, Saatan on sunnitud kunagi
lõpetama meie tagantpiitsutamise ja
andma meile igavese rahu.
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TÖÖTA LÄBI!

Uuri: Nahum 1,3.

Kaeva sügavamale:Millest
prohvet räägib Nahumi 1,3. Kas ta
ütleb, et süü jääb karistamata? ( Vt.ka
Õp.16,6 ja 1.Jh.1,8-9)

Mõtle sellele: Kas sinu elus võib
üles kerkida mõni problem, mida Jumal
ei tea või ta ei lubaks esile kerkida? (
Vt. Ka Rm. 8, 28,29 ).
Kas Jumal premeerib meid

probleemide lahendamise ja
väljakutsete lahendamise eest siin elus?
( Jk. 1, 12; Rm.8,18; Õp.14,14).

Räägi sellest: Kas teiste
tunnistuse kuulamine nende
eluraskustest julgustab sind? Miks? ( Vt.
1.Kr. 12,25).
Kasuta seda eesõigust mõistmaks,

kuidas Jumal tõi sind läbi eluraskuste.

Teemidagi: Tee nimekiri
ettevalmistustest, et olla valmis �
rasketeks aegadeks�.
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Jehoova nimi on tugev torn:
sinna jookseb õige ja leiab varju!
Õp 18:10

Kas oled kunagi olnud hirmul,
eksinud või tundnud end üksikuna
ja sul polnud kellegi poole
pöörduda? Kui ei ole, siis palun
tõuse püsti. Tahaksin sinuga elud
vahetada. Igaüks on mingil hetkel
jäänud elule jalgu või õigemini
öeldes, olnud ümbritsetud Saatana
rünnakutest. Tihti me ei teadvusta
enestele, et on olemas mõjusad
relvad iga meeleheitele viiva,
arakstegeva, lüüasaava taktika
vastu, mida Saatan kasutab. Kas
tahaksid mõningaist neist teada
saada?
Ühest kõige tähtsamast relvast

kirjutatakse Õpetussõnades.
Õpetussõnad 18:10 ütleb meile:
�Jehoova nimi on tugev torn: sinna
jookseb õige ja leiab varju!�.
Jumala nimi iseloomustab Jumalat,
aga ehk tähtsam � see ütleb
meile, kes Jumal on ja mille eest
Ta seisab. Kui Jumal andis Oma
nime Moosesele, väljendas Ta
Oma iseloomu ustavust ja
usaldusväärsust, kedagi, keda
rahvas usaldada võis. �Siis Mooses
ütles Jumalale: �Vaata, kui ma
lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen

NELJAPÄEV

Võimas nimi

neile: Teie vanemate Jumal on
mind läkitanud teie juurde, aga
nemad küsivad minult: Mis ta nimi
on? Mis ma siis neile pean
vastama?� Ja Jumal ütles neile: �Ma
Olen see kes Ma Olen!� Ja Ta
jätkas: �Ütle Iisraeli lastele nõnda:
�Ma Olen� on mind läkitanud teie
juurde!�. (2. Moos.3, 13-14).
Enne seda oli Jumal Moosesele

öelnud: �Ma olen sinuga� (2.Moos.
3, 12). Sama heebrea sõna, mis on
tõlgitud �ma olen� tõestab, et mida
Jumal lubab, see täitub. Jumal
lubab olla meiega alati. Üks Tema
nimesid, Emmaanuel, tähendab
�Jumal meiega�. Elu keerdkäikudes
ja rüseluses on Jumal siinsamas. Ta
on siin, kui me oleme väsinud ja
siin, kui me rõõmustame. Meil
tuleb vaid vaadata Temale ja
nimetada Tema vägevat nime.
Tema kaitseb, kannab ja juhatab
meid, kui me Teda kutsume.
Kas sa oled kunagi mõelnud,

mis siis saaks, kui võiksime eest
lükata kardina, mis eraldab meid
vaimude maailmast? Sa võiksid
näha mõningaid lahinguid ja seda,
kuidas deemonid värisevad Tema
nime ees � kui meil on meeles
seda kasutada. Piilumine kardinate
taha võib avalikustada palju asju.
Mõned neist on arusaamatud. Me
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parem ei vaata sellele faktile, et võime
olla päevi ilma Jeesuse nime mainimata
mitte palvetades või mitte tänulikud
olles saadud õnnistuste eest. Kujutame
ette, milline see välja näeks.
Inetu deemon, nimetame teda

Meroz�eks, hõõrub vihaselt oma
kondiseid käsi enne, kui nendega
kõrvad katab. �Ei!� üürgab ta. �Ära ütle
seda Nime minu juuresolekul. Ma ei
kuula.� Ta lahkub ja sepitseb juba uut
kuritööd uue Jumala lapse vastu.
Mees seisab tema kõrval. Ta paistab

segaduses olevat. Meroz ründab teda,
torgates teda kõhtu. �Sa oled
väärtusetu, Carl, � sosistab ta Carli kõrva,
kiusates teda selle eest, et ta polnud
oma plaani ellu viinud ühe kaitsetu
tütarlapse vastu, kes just eemaldus
talvises päikeseloojangus.
Carl vaatas maha ja ei mõistnud,

miks ta oli kartma löönud. Tüdruk oli ju
kerge saak. Ta teadis, et tüdruk sulges
igal õhtul umbes sellel ajal väikese
antiigipoe Vine�i tänaval ja ta kannab
metallkarpi, mis on täis sularaha,
Citizen�s Trust panka, mis asub mõni
kvartal eemal.
Mis tal viga oli? Tal tuli vaid minna

tüdruku juurde ja nõuda raha. Iga kord,
kui ta tüdrukut jälitama hakkas, tundus
talle, et tema energia kadus
samamoodi, nagu voolab rasvane
nõudepesuvesi torust alla. Ta oli liiga
väsinud, et pingutada. Tal tuli välja
mõelda teine meetod, et oma
ülemusele raha saada. Carl hakkas
tegutsema ja lahkus põiktänavalt, Meroz
istus mehe õlal ja togis teda.
Sel ajal Becca, Carli kavatsetav

ohver, palvetab vaikselt. Ta tunneb, et
miski rõhub teda ja ta on alati võtnud
seda kui märki palvetada. Ta laulab

refrääni väriseva häälega külmas talvises
õhus. �Jeesus, Jeesus, Jeesus armsaim
nimi, mida tean� Täidab mind
igatsusega�. Hoiab mind laulmas, kui
ma kõnnin��. Rõõmsad tema
ülistuslaulust, ümbritsevad inglid Beccat
ja ühinevad tema lauluga oma teise
maailma häälega, mis jääb inimkõrvale
kuulmatuks.
Jätame Becca mõneks minutiks. Ta

on heades kätes. Selle sai ta tänu
Jeesusega kõndimisele. Kui ta tundis
end ara või üksikuna, ülistas ta Tema
nime ja see oli kindel torn tema jaoks,
kaitstes teda Saatana hävitustöö eest.
Jumal tõotab: �Ta hüüab Mind appi ja
Ma vastan temale: Mina olen ta juures,
kui ta on kitsikuses, Ma vabastan tema
ja teen ta auliseks! Pika eaga Ma täidan
tema ja annan temale näha Oma
õndsust.� (Laul 91, 15-16).
Mängime stseeni uuesti läbi, aga

seekord on Becca suhtumine hoopis
teine.
Poes on olnud väsitav päev. Väljas

tormab, mis põhjustab vanas majas
vilinat. Becca väriseb. Old Man Klein
on liiga odav koht, et panna paremat
küttekeha, kurdab ta endamisi. See
töökoht on ajaraiskamine. Ja Margaret
on selline tuulepea, mõtleb Becca
põlglikult. Ja mis sellest, et Margatetil
ongi kodus probleeme, ta ei peaks neid
tööle kaasa tooma! Kõigil on
probleeme.
Tunnid mööduvad ja halb ilm hoiab

poekülastajaid kodus kaminate ees.
Lõpuks jõuab tema kellaosuti maagilise
seitsmenda tunnini ja Becca kiirustab
välisukse juurde, et sulgeda see vana
hale pood oma antiigi lõhnaga.
Margaret lahkus veerand tundi tagasi

jättes poesulgemise Becca hooleks.
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Becca on halvas tujus ja tunneb
süümekaid nende teravate
kommentaaride pärast, mida ta oli
Margaretile öelnud, kui viimane oli
unustanud koristada laoruumi. Ah,
vabandab Becca, see on tema töö ja see
ei loe kui väsinud ta on!
Viimaste aastate jooksul on Becca

kõvasti muutunud. Kui keegi temalt
küsiks, vastaks ta, et on lihtsalt suureks
kasvanud. Ausalt öeldes, see ei
kirjeldanud tema küpseks saamist.
Sobivam oleks olnud öelda �välja
kasvanud�. Välja Jumala juurest, välja
kogudusest ja oma kristlastest sõprade
juurest. Ta suhtus kristlusesse kui
abivahendisse, mida kasutasid inimesed,
kes tahtsid paremini reaalsust mõista. Ei
vaja märkimist, et enam ei ühinenud
inglid tema lauluga.
Kunagi kaua aega tagasi oli Becca

süda olnud avatud Jumalale ja teistele
inimestele, kes olid tehtud Tema näo
järgi. Siis noortegrupis osalemise jooksul
oli tema tundeid riivanud üks sõber
kogudusest. Selle asemel, et andestada
Christile tema mõtlematud sõnad, arvas
Becca, et tema ei väärinud sellist
süüdistust ja parim oli Christiga mitte
rääkida. Becca lükkas südameukse laiali,
et Saatan saaks sisse hiilida. Becca oli
täitnud oma vaimsed vajadused Jumala
Sõnast ja nüüd oli ta kiusatuses
rahuldada oma mõttemaailma prügiga,
mida patt toodab.
Tema nägu oli muutunud jäisest

tuulest tundetuks. Tüdruk pöördub ja
alustab kiirustamist läbi paksude
hangede kodu poole. Töö, kodu ja jälle
töö. See oli kõik, mida ta tegi. Milline
tüütus! Ta oli väsinud olemast
vastutustundlik tüdruk, Old Man Klein�i
eest hoolitsemisest ja kodus oma

tüütust vanaemast. Tema ingel pöördus
ära, kuna ei saanud enam järgneda
Beccale, sest ta taganes resoluutselt
tõest ja kuulekusest.
Sellest saab olema õhtu, mida ta ei

suudaks unustada, kui palju ta seda ka
ei püüaks. Kohe, kui ta keerab
järgmisele tänavale, näeb Becca
meeleheitlikku narkomaani, kes ei
kavatsenud talle viga teha, kuid tegi
seda siiski. Hiljem ütleks narkomaan
politseile, et ta ei tea, mis temas
toimus. Carl jõllitaks punast lund
igavikulised sekundid trellitud
autoaknast ja mõtiskleks selle üle,
kuidas võis teda haarata selline kurjuse
jõud.
Ellen White ütles: �See, kes lunastas

inimperekonna Oma verega, võtab iga
Oma lapsele suunatud solvangut, kui
Temale suunatut. Tema seadus on
täielikult kaitsta igat hinge, kes Teda
usaldab.� (This Day With God, p. 109).
Meil on valida, kas usaldada Teda

või järgneda vaenlasele. Valida surma
asemel elu. Jääda Tema kindlasse torni
või uitada üksinda ja kaitsetult. Efesose
6. peatükis öeldakse meile, mida teha
Jumala sõjavarustusega. Esimesena
kästakse meil see selga panna. Efesose
6: 11,12 ütleb: �Varustage endid kogu
Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite
seista kuradi kavalate rünnakute vastu!
Sest meil ei ole maadlemist vere ja
lihaga, vaid valitsuste ja võimudega,
selle pimeduse maailma valitsejatega,
taevaaluste kurjuse vaimudega.�.
Deemonid ei suuda kunagi Jumala

ees seista. Nad värisevad juba Tema
nime kõlamise peale. Kui Jeesus saatis
72 välja, naasid nad rõõmsatena ja
ütlesid: �Issand, isegi deemonid
alistuvad meile Sinu nimes!� (Luuka
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10:17). Nende märkide seas, mis Jeesus
andis 11 apostlile, mis pidid kaasnema
nendega, kes usuvad, oli see, et nad
ajavad välja deemoneid Tema nimel.
(Vt. Mark. 16:17).
Jeesuse nimi on vaimses lahingus

väga võimas relv. Jeesuse jüngrid
teadsid seda ja kasutasid seda
deemonite väljaajamiseks. Võime seda
tänapäeval kasutada halbadel aegadel
või ülistamiseks teenimisel või laulda
sellest rõõmu aegadel. Jeesuse nimi on
võimas.
Piibel ütleb, et Jumala nimel on

kogu autoriteetsus, jõud ja ülistus ja et
iga keel tunnistab ühel päeval, et
Jeesus Kristus on Looja. (Fil. 2:10,11)
Kristlastena oleme õnnistatud, kuna
võime appi kutsuda Meistrit siis, kui
iganes abi vajame. Võime pöörduda
Jumala poole lähedaselt, kutsudes Teda
Abbaks, �issiks�. Kuid see on vaid üks
Tema nimedest. Ta on samuti Alfa ja
Oomega, Hele Koidutäht, Messias,
Lunastaja, Emmaanuel, meie Päästja ja
meie Looja, meie Kaitsja, Isa ja Sõber.
Tunneme end ülendatutena, kui
ülistame Tema nime.
Ellen White räägib meile, et kui

Jeesus taevasseminemisel pilvedele
võeti, siis �kogu taevas ootas, et
tervitada Päästjat taevastes õuedes. Kui
Ta üles tõusis, näitas Ta teed ning suur
hulk surma vange said vabaks Tema
ülestõusmise järgselt. Taevased
võõrustajad moodustasid hüüete,
ülistuse kiidutormiga ja taevase lauluga
rõõmustava rongkäigu.
�Kui neid tõmmati Jumala linnale

ligemale, andsid juhtinglid käskluse:
�Tõstke üles oma pead, väravad, te
igavesed uksed ja Aukuningas võib
sisse tulla!� Rõõmuga vastavad ootavad

valvurid: �Kes on see au Kuningas?�
Nad ei küsinud seda mitte

sellepärast, et nad ei teadnud, vaid
selleks, et kuulda ülistuspalvet: �Tugev
ja kõikvõimas Issand, lahingute võitja
Jumal! Tõstke oma pead, oo, te
väravad; tõstke need üles, te igavesed
uksed ja Aukuningas võib sisse tulla!�
Jällegi on kuulda väljakutset: �Kes

on see Aukuningas?� sest inglid ei
tüdine iial Tema nime ülistamast..�
(Ajastute igatsus, p. 833).
Mis selles nimes siis üleüldse peitub?

Kõik, tõesti.
Kui vanemad meid kasvatavad,

õpetavad nad, et peame nende nimele
austust tooma.Vanemad lapsed peavad
tagama hea reputatsiooni ja nooremad
lõikavad kasu või kannatavad nime
tõttu, mille nende vanemad õed-
vennad põhjustanud on. Kui vanim on
tark õpilane, siis õpetajad ootavad, et
seda oleks ka nooremad lapsed. Kui
vanim oli pahanduste tegija, siis
nooremad sellest perest on halva
reputatsiooniga juba enne, kui nad oma
suudki lahti saavad teha.
Firmad on kasvanud ja hävinud

nime põhjal. Nad kas täidavad oma
lubadused ja teevad enestele �head
nime� või kalduvad nad olema mitte
hea kuulsusega ja ei suuda vastu seista
halbadele juttudele nende kohta.
Nimed äratavad inimestes võimsaid
ettekujutusi. Kui vanemad valivad oma
vastsündinule nime, ei kõlba neile mitu
nime. Mitte seepärast, et nimi neile ei
meeldi, vaid sellepärast, et see
meenutab neile kedagi, kes neile eriti
ei meeldinud. Nende jaoks tähendab
�Lisa�, �Bill� või �Doug� alati ühte
kindlat isikut, kellega nad läbi ei saanud.
Heebrea keeles, selles, mida Maarja
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(Miriam) ja Joosep (Yoseph) rääkisid,
käskis ingel panna nende lapsele
nimeks Yahsua. See tähendab Yah
(Mina olen � 2. Mo. 3:14) Shua
(�suudab ja on võimas päästma�). Nad
olid hämmingus. Isegi nende Messiast
poja nimi oli ettekuulutus Jumalalt, et
Lunastaja ja Päästja oli nende keskelt.
�Ja te peate Talle nimeks panema
Jeesus (Yahsua), sest Tema päästab
oma rahva nende pattudest� (Matt.
1:21).
Loomulikult teame, et nimi �Iesous�

või ��Jeesus� viitab Jumala Pojale, meie
Messiale. Aga siiski on tore teada nime,
mis tuli Jumala trooni juurest ja väljus
Gaabrieli huultelt, kui see nimeks
pandi. Sest �ühegi muu sees ei ole
päästet; sest ei ole antud taeva all
inimestele ühtki muud nime, kelles
meid päästetakse!� (Ap. 4:12).
Meile on öeldud, et peaksime

pöörduma Jumala poole Jeesuse nimel.
�Tõesti, tõesti,� ütles Jeesus, �mida te
iganes Isalt palute, seda Ta annab teile
Minu nimel! Tänini ei ole te midagi
palunud Minu nimel. Paluge, siis te
saate, et teie rõõm võiks olla täielik.�
(Joh. 16:23, 24). See ei tähenda
muidugi, et võiksime soovida rumalaid
ja isekaid asju. Samamoodi, nagu meil
on keelatud võtta Jumala nime asjata
suhu, ei tohiks me küsida asju, mis pole
Tema tahtega kooskõlas. Siis, kui oleme
üks Temaga, ei soovi me midagi, mida
Tema ei täidaks ja seepärast võime
vabalt paluda ja Tema täidab meie
vajadused, et meil oleks täielik rõõm.
Isegi sõna, mis meid iseloomustab �

kristlane � on võetud ühest Jeesuse
nimest ja seob meid Temaga, asetades
meid Tema lipu alla. Tema nimi
parandab, köidab, julgustab, kaitseb ja

päästab. Võta sellest julgelt kinni ja
toetu sellele täielikult; ülista seda
jätkuvalt ja austa seda ustavalt. Ära iialgi
tüdine kuulmast Tema nime ülistamist.
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TÖÖTA LÄBI!

Uuri: Õpetussõnad 18: 10

Kaeva sügavamalt:Miks teises
stsenaariumis Becca ingel pöördus
temast ära?

Mõtle sellele:Milliseid hüüdnimesid
sul on olnud? Kuidas need sind
iseloomustavad?

Räägi sellest: Becca mõttemallid
võisid olla kas positiivsed või
negatiivsed. Kas sa arvad, et mõtted
pole patt enne, kui me nende järgi
midagi teinud pole?
Mis peaks olema meie esimene

vastus, kui oleme kitsikuses või
hädaohus? (Laul 55; 15,16)

Teemidagi: Jumalale meeldib
ülistus. Arutle, kuidas saaksid erinevatel
viisidel oma elustiiliga ühendada
rohkem ülistamist, kasutades Jumala
erinevaid nimesid.
Kuidas aitab Jumala kiitmine sind

vaimsel rännakul?
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Sest mu rahvas on teinud
kahekordse süüteo: mind, elava
vee allika, nad jätsid maha, et
raiuda enestele kaevusid, pragulisi
kaevusid, mis ei pea vett!
Jr 2:13

Jeremija raamatus on Jumal
kurb Iisraeli rahva pärast, kuna see
on pööranud Talle selja. Ta
küsitleb oma rahvast läbi prohvet
Jeremija, küsides, miks nende
südamed on eksiteele läinud.
�Nõnda ütleb Jehoova: Missuguse
ülekohtu leidsid teie vanemad
Minus, et nad läksid Minust
eemale ja käisid tühjuse järel ning
said tühjuseks?� (Jer. 2:5). Siin
esitab Looja nende patustamise
alguse. Nad asetasid Jumala
asemele teised iidolid; nad
eelistasid teisi asju, mis olid nende
jaoks paremateks
meelelahutajateks, huvitavamad,
võimsamad. Kuna nende
keskpunkt oli asetatud mujale,
muutusid nad ka ise aja jooksul
vastavalt sellele. Nad muutusid
väärtusetuteks.
Jumal tegi Oma rahva ja

armastas neid kui Oma lapsi.
Suudad kujutleda oma vanemat
nimetamas sind väärtusetuks?
Sellest, kui jäle oli see olukord

REEDE

Võimas janukustutaja

Jumalale, saame aimu järgnevast.
Jeremija 2:12 ütleb Ta:
�Hämmastuge sellest, taevad,
vabisege üpris väga, ütleb
Jehoova!�. Me ei suuda arvatavasti
midagi hullemat ette kujutada kui
Jumalat ütlemas, et käitume nagu
kaotajad.
Nii, nagu Jumala rahvas ei

muutunud selliseks üleöö, ei
väljendanud Jumal ka sellist
suhtumist kohe pärast nende
esimest valet sammu. Jumalast
eemaldumine võttis rahval aega
ning Ta jälgis neid iga sõlmpunkti
ajal. Jeremija 2:30 räägib:
�Ilmaaegu olen Ma löönud teie
lapsi, nad ei ole võtnud õpetust!�.
Järgmisel korral sirutas Jumal Oma
käe välja noortele. Järgmine salm
ütleb: �Oh teie sugupõlve! Nähke
Jehoova Sõna!�. Jumal kutsub
samamoodi noori ka tänapäeval.
Teame kõik kirjakohta 1.

Timoteuse 4:12: �Ükski ärgu
põlaku sinu noorust, vaid ole
usklikele eeskujuks sõnas, elus,
armastuses, usus, meelepuhtuses.�.
Alandage oma südamed koos oma
kristlastest sõpradega, kes on siin,
et jagada tõde Jumala Sõnast
sinuga. Sina oled põlvkond, mida
Jumal kasvatab tugevaks Enda
jaoks! Jumal tegi sinust täiuslikult
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funktsioneeriva olendi ning igaühel teist
on midagi pakkuda! Korintose 12:21,
24, 25 ütleb: �Silm ei või öelda käele:
�Mul ei ole sind tarvis!� Või jälle pea
jalgadele: �Mulle ei ole teid tarvis!�...
Sest Jumal on ihu nõnda ühte liitnud, et
Ta sellele, mis on alam, on andnud
rohkem au, et ihus ei oleks lahkmeelt,
vaid et liikmed üksmeeles kannaksid
muret üksteise eest.�
Just nagu noortegrupp Iisraelis,

kellele Jumal Jeremija kaudu rääkis,
võid sina olla oma põlvkonna rahva
seas taaselustajaks. Ei ole vaja oodata
täiskasvanuid, kes teeksid oma lastest
kirikuskäijad. Sa võid nad ise kirikusse
tuua. Sa ei mõista seda enne, kui oled
vanem, kuid need aastad elus on
tähtsad sinu usurännakul. Keegi ütles
paljukasutatud tsitaadi, et �sinu
lapsepõlv on aeg elus, mil Jumal soovib
ehitada tube templis, milles elada, kui
sa oled täiskasvanu.� Otsusta teha need
aastad oma elust ajaks, mil teed
põhitööd oma vaimse aluse rajamiseks
ja mõista, kui tähtis on iga Jeesuse
kasuks tehtud otsus täiskasvanute
eludes, mida sina ja su sõbrad kord
juhite.
Elustiil, kus jagame oma usku

teistega, on julge väljendus, mida Jumal
meilt ootab. Üleüldse, kui veendunud
sa oma südamepõhjas oled, et Jumal
sinust hoolib? Kas sa usud, et kui järgid
uut sihtmärki, siis Jumal käib joostes su
järel, püüdes sind juhatada, nagu Ta
tegi Iisreali noortega?
Meie välispidine tunnistus on vaid

nii tugev, kui seda on süda meie sees.
Piibel on väga selgesõnaline mõningate
Jumala korralduste suhtes ning
hingamispäeva pidamine langeb
sellesse kategooriasse. See on üks

lihtsamatest moodustest, kuidas saame
Jumalat teenida kui oma elu keskpunkti
ja olla eeskujuks oma usuga neile, kes
veel Jeesust vajavad. See on nagu
paljude asjade puhul - koos Jumalaga
uskumatult lihtne: järgime erilist päeva
puhkuseks ja suhtlemiseks Jumalaga,
mille on Jumal nii seadnud. Kümnest
käsust loeme: �Pea meeles, et sa pead
pühitsema hingamispäeva, nõnda, nagu
Jehoova, su Jumal, sind on käskinud!�
(5. Mo. 5:12).
Kas sa tõesti usud, et hingamispäev

on osa Jumala hoolitsusest? Iisrael
maadles selle lihtsa küsimusega iga
teatud aja tagant. Siin nad olid, keset
tühja kõrbe ja nende ellujäämine sõltus
Jumalast. Igal päeval saatis Ta kohevat,
meemaitselist mannat neile söögiks.
Siiski, nad ei mõelnud sellele, et Jumalal
oli seega tagamõte aidata neil
hingamispäeva pühana pidada,
vastavalt Oma käsule. 2. Moosese
raamatus 16. peatükis näeme, kuidas
Mooses püüab rahvale meelde tuletada,
et Jumala Sõna on nende juhiks. 23. ja
26. salmis ütleb Mooses: �See ongi,
millest Jehoova rääkis. Homme on
puhkus, Jehoova püha hingamispäev.
Mida küpsetate, seda küpsetage ja mida
keedate, seda keetke. Aga kõik, mis teil
üle jääb, pange endile homseks tallele!
Sööge seda täna, sest täna on Jehoova
hingamispäev; täna te seda väljalt ei
leia. Kuus päeva saate seda koguda,
aga seitsmes päev on hingamispäev,
siis seda ei ole!�. Lihtne, eks? Just nagu
meie tänapäeval oma kodudes käitume
- inimesed pidid tegema
hingamispäevaks ettevalmistusi.
Kuid seda nad ei teinud. See oli

nende jaoks liiga lihtne.
Salmides 27 ja 28 näeme seda, et
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�seitsmendal päeval läksid ometi
mõned rahva hulgast koguma, aga nad
ei leidnud midagi. Siis Jehoova ütles
Moosesele: �Kui kaua te tõrgute
pidamast Minu käske ja käsuõpetust?�
Jumal oli loomulikult pettunud, et
rahvas astus hingamispäeva hommikul
varakult välja omale toitu hankima selle
asemel, et Temas puhata. Ta oli neile
juba toidu andnud, kuid selle asemel, et
seda koguda eelmisel päeval, tahtsid
mõned inimesed ikka oma tahtmist
teha. Seada endale oma graafik. Teha
asju omal viisil, mitte Jumala viisil. Nad
lihtsalt ei suutnud usaldada seda, mida
Ta ütles. Kas sina suudad?
Galaatlaste 6:4, 5 ütleb: �Ent igaüks

katsugu läbi oma töö, ja siis on tal üksi
eneses kiitlemist, mitte teisele; sest
igaüks kandku oma koormat.� Paulus
küsis inimestelt, et kellele nad
tegelikult meele järgi tahtsid olla: �Kas
ma nüüd püüan inimeste või Jumala
heakskiitmist? Või püüan ma olla
inimestele meelepärane? Sest kui ma
veel tahaksin olla inimestele
meelepärane, siis ma ei oleks Kristuse
sulane.� (Gal. 1:10). Oleme õigeks
mõistetud tänu usule Jeesusesse, mitte
tänu jäikade ideaalide järgimisele, kuid
see ei vabasta meid kuulekusest. Paulus
jätkab Galaatlaste 2:17: �Aga kui otsides
õigeks-saamist Kristuses, meiegi
osutume patusteks, kas on siis Kristus
patu teenija? Ei, sugugi mitte! Sest kui
ma jälle ehitan üles selle, mille ma olen
maha kiskunud, siis ma teen enese
üleastujaks.�.
Jumal palub meil teha asju, sest see

on parim meile endile ning siis saame
Temalt rikkalikud õnnistused lisaks
meie kuulekuse loomulikele
tagajärgedele. 5. Moosese 11: 13-19

ütleb: �Ja kui te tõesti kuulate mu
käske, mis Ma täna teile annan, nõnda
et te armastate Jehoovat, oma Jumalat,
ja teenite Teda kõigest oma südamest
ja kõigest oma hingest, siis annan Mina
teie maale vihma omal ajal, varajase ja
hilise vihma, ja sa koristad kokku oma
teravilja, viina ja õli. Ja Ma annan sinu
väljal rohtu su lojuste jaoks; sina ise
sööd ja su kõht saab täis. Hoidke, et
teie süda ei laseks ennast meelitada ja
et te ei kalduks kõrvale ega teeniks
teisi jumalaid ega kummardaks neid,
muidu süttib Jehoova viha põlema teie
vastu ja Ta suleb taeva, nõnda et vihma
ei saja ja maa ei anna saaki, ja te hävite
kiiresti sellelt healt maalt, mille Jehoova
teile annab! Ja pange siis need Mu
sõnad oma südamesse ja hinge, siduge
need tähiseks oma käe peale ja need
olgu laubanaastuks teie silmade vahel;
õpetage neid oma lastele, rääkides neist
kojas istudes ja teed käies, magama
heites ja üles tõustes!�
Milliseid �teisi jumalaid� on sul

kiusatus oma ellu võtta? Jumal on
andnud sulle spetsiaalse ande, kuid kas
sellest on saanud sulle jumal selle Andja
asemel? Võimed, mida Jumal on meile
andnud, võidakse teistele anda, kui sa
neid ei kasuta õigel eesmärgil. 5.
Moosese 12:8, 9: �Ärge tehke enam
nõnda, nagu me täna teeme siin, igaüks
seda, mis õige on tema silmis, sest te ei
ole veel tänini jõudnud rahupaika ega
pärisosale, mille Jehoova, su Jumal, sulle
annab.�. Pühenda oma talendid
Jumalale, ja Tema aitab sul oma
võimeid täiuseni viia ja sinu pingutuste
vili toob Temale au. Mooses palvetas,
et nii võiks olla Leevi elus: �Õnnista,
Jehoova, tema jõukust; ja olgu Sul hea
meel tema käte tööst!� (5. Mo. 33:11).

REEDE



Noorte Palvenädala Loengud 2003 41

Kuidas saad sa kinnitada Tema sõnu
oma südames ja mõtetes? Parim viis on
veeta aega Jumalaga iga päev, lugedes
Tema Sõna, Pühakirja salme pähe
õppides, palvetades ja jagades oma elu
Temaga. Siis kõik need asjad lisatakse
sulle, kõik need asjad, mida oma elus
vajad. Piibel õpetab meid olema
ettevaatlik oma mõtteid usaldades, vaid
kasutada Jumala tarkust, mis on alati
kooskõlas Tema käskudega.
Õpetussõnad 3:7 ütleb: �Ära ole
iseenese silmis tark! Karda Jehoovat ja
tagane kurjast!�.
C. S. Lewis kirjutas: �Teadke, et

meie olemuse nõrgad ja tugevad küljed
ei ole Tema jaoks teadmata; ja ühel
päeval ei ole need müsteeriumiks ka
sinule. Vorm, mille järgi võti tehakse,
oleks veider ese, kui sa poleks kunagi
võtit näinud, ning võti ise oleks veider,
kui sa poleks kunagi lukku näinud. Sinu
hingel on imelik kuju, sest see on
õõnsaks tehtud, et see sobituks kogu
olemuse mittelõplike kontuuridega�
Sinu koht taevas on tehtud sinule ja

ainult sinule, sest sind tehti selle jaoks �
tehti piste-piste järel, nagu tehakse
kinnas käe järgi.� (The Problem of Pain,
ch. 10). Jumal arvatavasti �purustas
vormi�, kui Ta sind tegi. Sa oled
kordumatu.
Ja kuna Ta tegi sind kordumatuks,

siis Tema teab, mis on sinule parim.
Tema lapsena sobib sulle alati olla
Jumalale kuulekas.
Jumal on võrrelnud end elava

veega. Me teame, kui tähtis on vesi
meie eluspüsimiseks. Ta voolab
eluallikast otse meisse. Kui me hülgame
Jumala tee ja asendame selle enda
huvide, mõtete, viisidega, oleme nagi
Iisrael, kes ammutas oma tsisternidest.

Katkised tsisternid ei suuda vett hoida
ja voolavad varsti tühjaks. Asjad, millega
püüame Jumalat asendada, ei ole iialgi
eluandvad, puhtad ja sama toitvad kui
tõde, samamoodi, nagu me ei suuda
oma janu kustutada vee asemel
alkoholiga.
Kas oled kunagi püüdnud ennast

sundida rohkem vett jooma? Algul
tundub, et mitte mingil juhul ei suuda
sa soovitatud 8 klaasi päevas ära juua.
Ei võta kaua aega, kui märkad huvitavat
muutust: mida rohkem jood, seda
rohkem tahad. Jumal tahab, et
ihaldaksime Teda sel moel. Ta loodab,
et kui alustame tões kõndimist,
hakkame janunema õiguse järele. Ta
soovib, et teaksime, mida tähendab igal
päeval juua Tema eluveest, selle
asemel, et kogu aeg lonkida kuivetuna,
peavaluga ja janusena.
Kui joome eluvetest, tunneme end

rahuldatutena ja selge peaga. Saame
olla Jumala tööle kasulikud.
Õpetussõnad 20:5 ütleb: �Nõu on mehe
südames nagu sügav vesi, aga arukas
mees oskab seda ammutada!� Jumal on
andnud meist igaühele tahte midagi
korda saata. Mis on sinu südame igatsus?
Jumal tahab olla su kaasosaliseks, kui
teostad oma elu unistust, toetades sinu
plaani olla parim �sina�, mida olla
saaksid. See on õnnistus Jumalalt.
Koguja 5:18 ütleb: �Seegi on Jumala

and, kui Ta annab mõnele inimesele
rikkust ja vara ning lubab teda seda
nautida, sellest oma osa võtta ja rõõmus
olla, hoolimata oma vaevast!� Jumal
tahab, et juhiksime teisi tõe vete
juurde, igaühel on valida, kas juua või
mitte. 1. Moosese 3. peatükis osutab
Eeva kurjalt Saatanale. �See ei ole minu
süü, madu meelitas mind.� Ning Aadam
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veeretas süü omakorda Eeva kaela.
Fakt on see, et mõlemad jätsid vee ja
aia omal valikul. Igaühel tuleb endal
vastutada, kas ta joob eluvett või
kugistab valesid, et miski peale Jumala
suudab meid rahuldada. Vaatle oma
südant täna. Kas sa tõesti jood tõevett
või püüad janu kustutada halva
aseainega? Kas kohtud Jumalaga
isiklikult või püüad saada paar tilka oma
keelele kellegi teise uuenemise arvel?
Tõde ei rajane tunnetel ning Jumala
armastus ei sõltu sinu tujust täna. Tema
armastus ei vähene kunagi ja Tema on
alati ustav. Järgne sellele, mida tead
tõde olevat, mitte sellele, kuhu su
segased tunded sind juhivad.
Sa võid juhtida patuse vee juurde,

kuid sa ei suuda panna teda jooma.
Ainult sina ja sina üksi vastutad selle
eest, et suudaksid vastu panna sellele,
mis �tundub hea� ja keskenduda
maailma asjadelt kogu südamega
Jumalale, lastes Temal oma hinge kasta.
Oleme Jumala elava vee ja tema

armastuse täiuslikud anumad. Isegi kui
asjad ei lähe eriti hästi, võime olla
täidetud Jumalaga ja olla kindlad, et
suudame raskustest üle saada. 2.
Korintose 4: 7-9 räägib: �Aga meil on
see aare saviriistades, et üliväga suur
vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist.
Meid rõhutakse kõikepidi, kuid ei suruta
maha; me oleme nõutud, aga me ei
heida meelt; me oleme taga kiusatud,
aga me ei ole hüljatud; me oleme maha
vajutatud, aga me ei hukku.�
Jumalat on piisavalt, et ta suudaks

ka sind hoida ja piisavalt, et Teda
jagada teistega. Las sinu südames
asetsevad elava vee jõed voolavad välja
läbi kogu sinu elu!
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TÖÖTA LÄBI!

Uuri: Jeremija 2:13
Galaatlaste 6:4, 5

Kaeva sügavamalt:Milline on sinu
osa su noortegrupis, perekonnas või
sõprade seas? Kas sa kannad oma
koormat või lähed kaasa sellega, mida
teisedki teevad?
Pühakiri mainib, et on olemas viis,

kuidas tunda uhkust enda üle. Milline
see on? Kuidas sa hindad oma tegusid?

Mõtle sellele: Kas sa võrdled end
teistega? (Loe Gal. 4:5, 6)
Kui võrdled, siis kas sellel pole

mingis mõttes negatiivne tulemus?
Kui tunned kellegi vastu üleolekut

või seda, et ei suuda piisavalt tasemel
olla, siis kumbki pole hea, Kristuse
sarnane või vaba võitlusest sinu
tunnetes.

Räägi sellest: Loe Gal. 6:4, 5 ja siis
tee nimekiri 7 asjast, mille puhul on
oht, et need saavad sinu elus
tähtsamaks kui Jumal. Kas see pole
mitte suhe, mis tundub andvat rohkem
jõudu ja lohutust kui sinu arvates Jumal
seda annaks? Tegevus, mis võtab kogu
sinu vaba aja ning neelab ka sinu palve
ja Piibliuurimise aja?

Teemidagi: Kui oled oma
nimekirja valmis teinud, pane see
kuskile nähtavasse kohta. Hoia
nimekirja silme ees ja mõtle kaks korda,
enne, kui ignoreerid Jumalat ja Tema
eluvett ning tahaksid tegeleda
millegagi, mis ei toida sind ega too Isale
lähemale.
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Ja ma nägin uut taevast ja uut
maad; sest esimene taevas ja
esimene maa olid kadunud ja
merd ei olnud enam. Ja ma nägin
püha linna, uut Jeruusalemma,
taevast Jumala juurest maha
tulevat, valmistunud otsekui pruut,
kaunistatud oma mehele. Ja ma
kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat:
�Vaata, Jumala telk on inimeste
juures! Ja Tema asub nende juurde
elama ja nemad on Tema rahvad
ja Jumal ise on nendega. Ja Tema
pühib ära kõik pisarad nende
silmist, ja surma ei ole enam ega
leinamist ega kisendamist ega
vaeva ei ole enam. Sest endised
asjad on möödunud!� Ja kes
aujärjel istus, ütles: �Vaata, ma
teen kõik uueks!� Ja ta ütles:
�Kirjuta, sest need sõnad on
ustavad ja tõelised!� Ja Ta ütles
mulle: �See on sündinud! Mina
olen A ja O, algus ja ots. Mina
annan sellele, kellel on janu,
eluvee allikast ilma hinnata. Kes
võidab, see pärib selle, ja mina
olen temale Jumalaks ja tema on
minule pojaks.
Ilm 21, 1-7

Jumal soovib, et oleksime
valmis Temaga taaskohtumiseks,
kui ta tuleb tagasi, isegi juhul, kui

TEINE HINGAMISPÄEV

Kõikvõimsad pildid

me enne seda peame surema.
Matteuse 25. peatükis räägib
Jeesus kolmest tähendamissõnast.
Ühes neist räägitakse 10 neitsist,
kes ootavad peigmeest pulma;
teine jutustab sulaste käitumisest
ajal, mil peremees viibis välismaal
ärireisil; kolmas jutustab sellest,
kuidas lõpuajal eraldab Jumal oma
rahva. Need kolm tähendamissõna
omavad ühist tunnusjoont � me
peame olema valmis Kristuse
tulekuks ja teadma, keda võetakse
kaasa ja kes jääb maha.
Aga kui Inimese Poeg tuleb

oma auhiilguses ja kõik inglid
Temaga, siis Ta istub oma
aujärjele; ja siis kogutakse Tema
ette kõik rahvad, ja Ta eraldab nad
üksteisest, nagu karjane eraldab
lambad sikkudest. Ja Ta asetab
lambad oma paremale käele, aga
sikud vasakule käele. Siis Kuningas
ütleb neile, kes on Ta paremal
käel: tulge siia, minu Isa
õnnistatud, pärige kuningriik, mis
teile on valmistatud maailma
asutamisest! Mt.25, 31-34.
Mida siin räägitakse? Kui palju

teisi lambaid järgib teid?
On teil olnud kokkupuudet

pulmadeks valmistuva naisega?
Need ettevalmistused on peaaegu
lõputud. Ta kulutab palju aega, et
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olla valmis oma elu suurimaks päevaks.
Tänapäeva pruudid väidavad, et neil ei
jätku enam aega ei puhkuseks ega
ilusalongis käimiseks, sest peale
pulmapäeva ei saa ju enam midagi
muuta. Neid ühendavad ootused ja
ettevalmistused. Nagu pruut ootab oma
suurt päeva- nõnda kutsub ka Kristus
üles ootama kohtumist temaga.
Ettevalmistused ei piirdu pruudi

endaga, vaid sinna on haaratud kaasa ka
teised. Kas pruutneitsite kleidid on ikka
valmis...? Kas peokorraldaja ikka teab
kuhu külalised tuleb istuma panna? Kas
pastor võtab abielutunnistuse ikka
kaasa? Kas külalistele tordikaunistused
meeldivad?
Jeesuse saabumine ei ole võrreldav

pulmapeoga. Meil on palju sõpru, kelle
pärast muretseda ja nende igavene
tulevik sõltub sellest, millise kutse oma
sõpradele taevasele pulmapeole
esitame meie. Milline vastuvõtt ootab
neid Jumala trooni ees? Me peame
julgustama oma mitteusklikest sõpru
osalema suurel õhtusöömajal. Siis
vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui
rumalad, vaid kui targad, pidades aega
kalliks, sest päevad on kurjad! Seepärast
ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on
Issanda tahtmine.Ef. 5, 15- 17.
Kui suur on meie südamesoov tuua

teisi inimesi Kristuse juurde? Ellen
White ütleb: � Meie tööks on Jeesuse
teise tulemise kuulutamine, mis
sarnaneb Ristija Johannese tööle,
Jeesuse esimese tulemise
eelkuulutajana. Meie kuulutuseks
maailmale on � Issanda päev on ligidal.
Valmistage kohtuma Jumalaga! Me
peame tegema tunduvalt rohkem, kui
oleme seni teinud.�
( EGW Reflecting Christ lk.201 ).

Jeesus ütles, et me oleme Tema
tunnistajateks kogu Maal. Apostlite
Tegude raamatus, esimeses peatükis
räägitakse taevasse võetavast Jeesusest.
Ja kui nad vaatasid üksisilmi taeva

poole, kuidas Ta ära läks, vaata, siis
seisid nende juures kaks meest valgeis
riideis, ja need ütlesid: �Galilea mehed,
miks te seisate ja vaatate üles taeva
poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti
taevasse, tuleb samal kombel kui te
nägite Teda taevasse minevat!�
(s.10,11).
Pruudil on alati kõrged ootused

pulmade suhtes, sellele mõeldakse juba
aastaid enne pulmade tegeliku
saabumise päeva. Siis saabub laulatus,
pulmareis kahele, ning kuus kuud
hiljem on raske uskuda, et ollakse
abikaasad. Inimesed võivad isegi
sarkastilist nalja vista: � Noo nii, ongi
mesinädalad läbi, uh!� Me avame teksti,
mis kõneleb sellest, et meie igavene
elu Taevase Isa kunigriigis on erinev. Ja
ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat:
�Vaata, Jumala telk on inimeste juures!
Ja Tema asub nende juurde elama ja
nemad on Tema rahvad ja Jumal ise on
nendega. Ja Tema pühib ära kõik
pisarad nende silmist, ja surma ei ole
enam ega leinamist ega kisendamist
ega vaeva ei ole enam. Sest endised
asjad on möödunud!� Ja kes aujärjel
istus, ütles: �Vaata, ma teen kõik
uueks!� Ja ta ütles: �Kirjuta, sest need
sõnad on ustavad ja tõelised!� Ilm. 21,
3-5. Tore on teada, et see pulmapidu
on igavene! Jeesus on meie südametes
ja tema ligidalolek ei hülga meid ja siin
on öeldud, et ta elab meie hulgas! Kas
te kujutate ette, et Jumal on teie
naaber? Ta armastab meid nii, et tahab
olla koos meiega igavesti.
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Kunagi oli algristikoguduses see
teema päevakorral.� Nõnda siis, mu
armsad, otsekui te ikka olete olnud
sõnakuulelikud, mitte üksnes nagu siis,
kui ma olin teie juures, vaid ka nüüd
veel rohkem minu ära olles, nõudke
oma päästet kartuse ja värinaga! Sest
Jumal on see, kes teis on tegev, et te
tahate ja tegutsete Tema hea meele
järgi.� Fl. 2, 12-13. Piibel räägib veel.
� Kui see nüüd kõik nõnda laostub,

missugused siis teie peate olema pühas
elus ja jumalakartuses, oodates ja
igatsedes Jumala päeva tulekut, mille
pärast taevad süüdatult laostuvad ja
maailma algained kuumuses ära
sulavad? Aga meie ootame Tema
tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad,
kus õigus elab! Sellepärast, armsad, seda
oodates püüdke, et Ta teid leiaks
veatuina ja laitmatuina rahus.� 2. Pt.
3,11- 14. Paulus jätkab: � Siis võtke
nüüd Jumal enestele eeskujuks nagu
armsad lapsed ja käige armastuses,
nõnda nagu ka Kristus meid on
armastanud ja on iseenese andnud meie
eest anniks ja ohvriks, Jumalale
magusaks lõhnaks. Ef. 5,1-2.
Kuidas te mängiksite oma lemmik

sportmängu teades, et andes endast
parima ei saa teie võistkond kunagi
kaotada? Kas see ei täida teid
entusiasmiga? Võit on meile
garanteeritud. Jeesuse triumf on selle
meile kätte ulatanud. �Aga kui me ühes
Kristusega oleme surnud, siis usume, et
me ühes Temaga saame ka elama. Sest
me teame, et Kristus pärast seda, kui
Ta surnuist üles äratati, enam ei sure;
surm ei valitse enam Tema üle.�Rm. 6,
8-9. Me peame ainult niikua mängima
oma mängu, kuni me saame ühendatud
Temaga, kuni igavese võiduni. � Ja kui

me teeme head, siis ärgem tüdigem,
sest me saame omal ajal lõigata, kui me
ei väsi. � Gl.6, 9. Te ei saa kaotada, kui
teie elu on Jeesuses varjul, te võidate
mängu. Mängime Jumala reeglite järgi ja
unustagem kõik muu.
� Kui me aga oleme lapsed, siis

oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui
ka Kristuse kaaspärijad, et kui me ühes
Temaga kannatame, siis meid ühes
Temaga ka austatakse. Tulevane au.
Sest ma arvan, et selle aja kannatused
ei ole midagi tulevase au vastu, mis
meile peab ilmsiks saama.�
Ap.t. 20, 17- 18.
Kui me väldime Jumalat, siis

väldime tõde! Meie ees on valida, kas
osaleda Kristuse pulmas, või saada osa
selle maailma poolt parimast
pakutavast.
� ja siis saab avalikuks ülekohtune

� kelle Issand Jeesus hävitab oma suu
vaimuga ja kellele Ta teeb otsa oma
tulemise ilmumisega � kelle tulemine
sünnib Saatana võimu mõjustusel
igasuguses valeväes ja
valetunnustähtedega ja
valeimetegudega ja igasuguse ülekohtu
pettuses neile, kes hukka lähevad,
sellepärast et nad ei võtnud vastu
tõearmastust, et nad oleksid võinud
pääseda. Ja sellepärast Jumal läkitab
neile vägeva eksituse, et nad hakkavad
uskuma valet, et mõistetaks hukka kõik
need, kes ei ole uskunud tõde, vaid
kellel on olnud hea meel ülekohtust.�
2.Ts. 2, 8- 12.
Paljud inimesed tänapäeva

ühiskonnas tahavad luua oma
päästeplaani nende eesmärkidest
lähtudes. Paljudes koolides õpetatakse
inimesi rohkem järeleandma soovidele �
hoolitseda � enda � vaimu ja hinge
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�eest, selle asemel, et pöörduda Püha
Vaimu poole. Nad usuvad
populaarpsühholoogiat ja oma
võimesse päästa endid. Nad on
enesekesksed inimesed, kes ei soovi
kohtuda Jumalaga ja tema tõega ja selle
juurde tulla.
�Ent me kuulutame tarkust täiuslike

seas, aga mitte selle maailma ega selle
ajastu ülemate tarkust, kes hävivad,
vaid me kuulutame Jumala salajas
olevat ja varjatud tarkust, mis Jumal on
ette määranud enne maailma-ajastute
algust meie auks, mida ükski selle
maailma ülemaist ei ole tundnud; sest
kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks
nad au Issandat risti löönud, vaid nõnda
nagu on kirjutatud: �Mida silm ei ole
näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis
inimese südamesse ei ole tõusnud, mis
Jumal on valmistanud neile, kes Teda
armastavad!� Ent Jumal on selle meile
ilmutanud Vaimu läbi.� 1.Kr.2, 6-10.
Siin räägitakse inimestest, kes on

nõus kuulama või mitte kuulama Jumala
nõuandeid. Kas mitte selle ümber ei käi
tänapäeva maailmas võitlus? Tehkem
esimene samm - olgem tugevad vastu
seistes kiusatustele.
� Ma manitsen siis nüüd kõigepealt

tegema palveid, palvusi, eestpalveid,
tänupalveid kõigi inimeste eest.� 1.
Tm.2,1. Palvetage kõigi eest. Teine
samm on rajatud Pühakirjale, mitte
vaieldes inimestega selle üle, miks
nende humanistlik ususüsteem on
parem. Meil on nõuanne Piiblis.
� ja seda me ka räägime mitte

sõnadega, mida õpetab inimlik tarkus,
vaid mida õpetab Vaim, ja seletame
vaimseid asju vaimsetega.� 1.Kr. 2,13.
Hoidkem tõest kinni, teenigem Jumalat
sellisena, nagu Ta on, mitte viisil, mis

meile rohkem sobib maailmas
valitsevate arusaamadega Jumalast.
Isegi Pühakirja tundjad, võivad mitte
näha tõde selles. Nagu Jeesus ütles
variseridele: � Aga Ta ütles neile: �Jesaja
on hästi teist silmakirjatsejaist
ennustanud, nõnda nagu on kirjutatud:
see rahvas austab mind huultega, kuid
nende süda on minust kaugel.� Mk.7,6.
Lubage Pühal Vaimul tutvustada ennast
inimestele. Selleks ei pea inimene
omandama kogu tõde, et saada Püha
Vaimu. Kasv tões võib leida aset hiljem.
Jagagem päästet ja lubagem Jumalal
tegeleda ülejäänuga.
Pole tähtis kui korrupteerunud ja

hämar on maailm Jeesuse tuleku
eelõhtul, Jeesus kinnitab meid, armastab
meid ja julgustab. � Mina, Jehoova, olen
õigusega Sind kutsunud ja olen kinni
haaranud Su käest; ma olen Sind
kaitsnud ja olen Sind pannud rahvale
seaduseks, paganaile valguseks.�
Js.42,6. Me peame koostööd tegema,
kui üks terviklik ihu, et levitada
evangeeliumi sõnumit. Seitsmenda
Päeva Adventistid on ülemaailmne
kogudus ja meie oleme üks ihu, usklike
kogukond. Päeval, kui tunned end
üksikult, võid teada, et sa ei ole ainus
maailmas oma usku esindamas.
Erinevatest rassidest ja rahvustest
inimesed palvetavad, et me ei tunneks
ennast üksikult. Meile meenutatakse: �
Olles usinad üksmeelt pidama vaimus
rahusideme läbi.� Ef.4, 3. Ellen White on
öelnud: � Inimesed maailmas vaatavad
meie peale, et näha, mida pühitsus on
meie südametega teinud, kas oleme
muutunud Kristusele sarnasemaks. Meie
suurem oht ei ole vastuseis maailmas,
oht on õitsev kurjus meeltes, mis
kujutab tõelist ohtu. Ei ole suuremat
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ohtu, nõrgendamaks oma vaimu tervist,
kui olla kahtlustavad üksteise suhtes ja
täis vigade otsimist .� ( Ellen White That
I May Know Him).
Aeg uskuda tõde ja kuulutada

evangeeliumi on NÜÜD. Jeesus tuleb
tagasi ja maailm vajab Teda kui enda
Päästjat. Alandugem tema ette. Kiitke
oma südametega Tema Auhiilgust.
Pühendagem ennast Temale täna.
� Ja ma nägin taeva avatud, ja vaata:

valge hobune! Ja selle nimi, kes tema
seljas istus, on Ustav ja Tõeline, ja
Tema mõistab kohut ja sõdib õiguses.
Aga Tema silmad olid tuleleek ja Temal
oli peas palju ehissidemeid; ja Temale
oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi
muu kui Tema ise. Ja Temal oli seljas
verega kastetud kuub ja Tema nimeks
on pandud Jumala Sõna. Ja sõjaväed
taevas järgisid Teda valgete hobuste
seljas ja olid riietatud valge ja puhta
lõuendiga. Ja Tema suust tuli välja terav
mõõk, et sellega lüüa rahvaid. Ja Tema
ise karjatab neid raudkepiga. Ja Ta ise
sõtkub kõigeväelise Jumala tulise viha
viina surutõrt. Ja Temale on Tema kuue
ja puusa peale kirjutatud nimi:
�Kuningate Kuningas ja isandate
Isand!� Ilm. 19, 11-16.
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TÖÖTA LÄBI!

Uuri: Ilm.21,17.

Kaeva sügavamalt: Jaga teistega
oma arusaamist taevast. Milline näeb
välja Jeesuse teine tulemine?

Mõtle sellele: Meie kogudus on
ülemaailmne. Kas sa teed kõik endast
oleneva, et kuulutada evangeeliumi
sõnumit? Kas meie ülesandeks on
Jeesuse sõnumi � ma tulen tagasi �
levitamine igaühele?

Räägi sellest: Vestelge meie
eesmärgist siin ja praegu.

Teemidagi: Kas sa pead oma
prioriteedid üle vaatama? Oled sa
valmis kohtuma Jeesusega?
Pea päevikut või märgi üles

märkmikusse oma päevased tegemised.
Kui palju aega oled kulutanud muule
tegevusele, kui Jeesusest tunnistamisele
teistele?
Tee nimekiri tegevustest, mis

oleksid suunatud väljapoole, et levitada
evangeeliumi sõnumit.

Loodame, et need mõtted
julgustasid meid pöörduma Jumala
poole, kes meist hoolib ja meid
armastab ja soovib meid päästa!

Palju õnnistusi teile!
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