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Endiselt reaalsus 
 

Maria  Dunchie  
 
 
Enamik meist teab Jeesust. Me 

teame Tema s¸nnipaika; Tema 
imetegusid; oskame r‰‰kida Tema 
elulugu; aga kas me vıime nimetada 
Teda isiklikuks l‰hedaseks sıbraks? 

Need Noorte Palven‰dalaloengud 
on t‰is lugusid Jeesusest, r‰tiku 
Issandast, tımmates iga¸hte meist 
l‰hemale ja isiklikumale suhtele 
Jeesusega. Jumal ei pannud neid 
lugusid Piiblisse selleks, et meil 
oleks huvitav lugu lugeda, vaid et 
need avaksid meile Jeesuse 
iseloomu. 

Jumala loomuses on teha alati 
seda, mis on meile parim, just 
sellep‰rast n‰eme oma palven‰dala 
esimeses loengus Jeesust saamas 
inimeseks, aust ausse. P¸hap‰eval 
loeme, kuidas Ta muutis vee 
veiniks. Esmasp‰eval ıpime 
suhetealastest v‰ljakutsetest ja et 
vaimulikult kasvame vaid siis, kui 
paneme kırvale oma isikliku 
uhkuse, ideaalid ning oleme 
Jumalaga tıelises suhtes, n‰iteks 
nagu aidates abivajajaid ja juhatades 
teisi Jeesuse juurde. 

Teisip‰eval annab Joanna Poddar 
meile ¸levaate tıelistest suhetest, 
seda šokeeriva, 
mittekonventsionaalse ja isegi 
h‰bitekitava kohtumise loo kaudu 
samaaria naisega, kes tuli kaevule 
vett vıtma. Kolmap‰evases loengus 
tuletab Becky De Oliveira meile 
meelde, et oleme kıik erinevad ja 

on OK olla erinev, niikaua kui 
aktsepteerime neid erinevusi. Selles 
loengus n‰eme Jeesust v‰lja ajamas 
deemoneid ja kultuurilisi 
traditsioone. 

Neljap‰eval tuletab Trevor Young 
meile meelde, et Jeesus suhtub 
kıigisse ¸htmood, Temaga koos ei 
ole mingeid staatusi, Jeesus ei vaata 
isikute peale, Ta tervendab kıiki. 

Kui Jeesus tuli, lıi Ta uue suhte 
meie ja Jumala vahel. Kristlastena 
oleme selle uue suhte ¸heks 
osapooleks. ‹ks silmapaistvam 
s¸ndmus Jeesuse maapealses elus 
oli jalgade pesemise teenistus. Paljud 
meist osalevad osasaamise talitusel, 
aga kas me mıistame selle tıelist 
t‰hendust? Beth Holford aitab 
reedeses loengus ¸le vaadata jalgade 
pesemise tıelise t‰henduse. 
Skandaalne! 

Kolgata on lıplik hind Jeesuse 
enda, r‰tiku Issanda p‰rast. Viimases 
loengus viib Gifford Rhamie meid 
tagasi sinna, kus Jeesus maksis 
lıpliku hinna meie eest. 

Loodame, et see palven‰dal ja 
nende loengute vaimulikud 
rıhuasetused viivad sind sinna, kus 
sa kunagi varem ei ole olnud, 
tıstatavad sinus rohkem k¸simusi, 
kui sul on vastuseid, ning on 
elumuutva kogemuse alguseks, ka 
neile, kes sinu kokkutulekutel 
osalevad. Jumal ınnistagu sind! 
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E S I M E N E  H I N G AM I S P Ä E V  

Au Auhiilgusele! 

Jeesus sai inimeseks 
Victor  Hulbert  

Luuka 1:26‐38; 2:1‐20 

Mıned puhkusessperioodid 
torkavad teiste hulgas eriliselt silma. 
Nii ka see aasta, kui meie pere 
Pıhja-Portugali reisis. ‹¸risime 
luksusvilla, mis oli vanast vesiveskist 
¸mber ehitatud. Oma ujumis-
basseini, v‰ligrilli ja suurte 
antiikmˆˆblit t‰is tubadega oli see 
lahe koht, kuhu iga p‰ev tagasi tulla 
– p‰rast rahvusparkide, iidsete 
linnade, ajalooliste losside ja kirikute 
uurimist ning, mis teismeliste puhul 
oluline, enamiku kohalike 
restoranide k¸lastamist, kajakkidega 
jıge pidi alla sıitmist, j‰rvedes 
suplemist ja m‰gedes matkamist. 

‹ks retkedest, mida kıige enam 
nautisime, oli Hispaania pıhjapiiril 
asuva GerÈsi rahvuspargi 
k¸lastamine. See on kaunis piirkond 
ning t‰iuslik maastikuautode jaoks. 
Meil polnud k¸ll maastikuautot, aga 
see-eest oli tuttuus v‰ikebuss ning 
nii sıitsime mu kahe poja ıhutusel 
rada, millel ¸kski kaubik polnud 
varem sıitnud. Me jıudsime isegi 
¸he lagunenud silla juurde, kus mu 
naine nıudis, et teda enne silla 

¸letamist autost v‰lja lastaks. 
‹sna kırgel m‰gedes, vaid paar 

kilomeetrit enne seda, kui rada 
t‰iesti sıidetamatuks muutus, 
peatusime, et imetleda kitsekarja, 
mida valvas tee ‰‰res kaks karjast. 
Kuumas Portugali p‰ikesepaistes 
tundus see nii muretu amet – istuda 
kivil ja vaadata, kuidas kitsed 
m‰ek¸lge pidi s¸¸a mugivad. 
Pingevaba elu – palju aeglasem ja 
rahulikum kui see, millega enamik 
meist harjunud on.  

Kui karjastega juttu ajasime, 
avastasime, et nende pealtn‰ha 
rahulikus elus on ka ıudseid hetki. 
’htuti, kui enamik turiste on 
sammud tagasi restoranide poole 
seadnud, laskuvad hundid oma 
m‰etipus asuvatest koobastest alla 
toitu otsima ning loodavad kindlasti 
men¸¸sse ka kitseliha lisada. 
Tegelikult oli kari hunte just paar 
p‰eva enne meie sinna jıudmist 
sama piirkonda r¸nnanud ja suutnud 
korraliku kıhut‰ie saada. Selle 
vestluse tulemusena tahtsid mu 
¸liseikluslikud pojad m‰etipus kohe 

1
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hunte jahtima asuda. Vıin 
t‰numeelselt ˆelda, et nende 
pingutusi ei saatnud edu. 

Ma usun, et suuremal osal meil 
on raske ette kujutada, mida 
karjaseelu endast kujutab. Tol 
p‰eval, kui me GerÈsis olime, oli 
kıik imekena – p‰ike paistis, taevas 
oli sinine ja ırn tuuleıhk paitas. 
Ometi elasid karjased algelistes 
m‰ek¸ljel asuvates onnikestes ning 
olen veendunud, et vihmas vıi 
lumes pole nende elu sugugi nii 
v‰ga id¸lliline, nagu see toona 
tundus. 

Kui ma neid seal seismas 
vaatasin, tuli mulle mıte, et nende 
elu ei erine n‰htavasti palju piibliaja 
karjaste elust. Vaheta hundid lıvide 
vıi karude vastu v‰lja ja saad loo 
noorest Taavetist, kes Petlemma 
linna l‰hedal k¸ngastel oma karja 
eest hoolitses. 

M‰letad, mida ta kuningas Saulile 
¸tles? “Olen karjane ja hoolitsesin 
oma isa lammaste eest. Kui lıvi vıi 
karu tuli ja karjast talle vıttis, l‰ksin 
ma sellele j‰rele, murdsin ta maha ja 
p‰‰stsin talle. Kui kiskja mulle vastu 
hakkas, haarasin ta kırist, k‰‰nasin 
kaela kahekorra ja tapsin ta. Lıvi vıi 
karu, vahet polnud – ma tapsin 
selle. Ja ma teen sama selle vilistist 
n‰rakaga, kes Elava Jumala v‰gesid 
hirmutab.”1  

Sul on ehk meeles, et see oli 
seesama karjasepoiss, Jesse 
poegadest noorim, kelle Jumal 
kuningaks valis. Noorim ja lihtsaim 
valiti v‰lja suurteks tegudeks. 

See on ¸ks neist asjadest, mis 
mind Piibli juures ikka ja j‰lle ¸llatab 
– lihtne teenijat¸druk aitab Naamanil 
pidalitıvest terveneda; n‰rviline 
Gideoni-nimeline talumees juhib 300 
meest vıidule ning noor heebrea 

poiss, kes on k¸ll vııral maal 
vangis, seisab ikka ıiguse eest ning 
saab seel‰bi ¸heks Paab¸loni 
juhtidest ja prohvetiks, kes maailma 
ajalugu ette kuulutab. 

Sarnane asi juhtus ka Petlemma 
l‰histel k¸nkal. Jumala auhiilgust ja 
eesm‰rki ei ilmutatud Jeruusalemma 
‹likooli ıpetatud professoritele, vaid 
karjastele, kes lıkke ¸mber istusid ja 
oma karja valvasid. Petlemmas oli 
karjaste jaoks tavaline v‰lja karja 
juurde laagrisse j‰‰da ja neil silma 
peal hoida. Lıkkeıhtud on minu 
jaoks alati erilised. Ma lihtsalt 
armastan neid. Noortekogunemistel 
ja suvelaagrites tundub alati, et lıke 
tekitab erilise meeleolu, kui selle 
¸mber istume: vaatame punases 
sˆes helkivaid ja virelevaid 
kujundeid, k¸psetame toki otsas 
leiba vıi grillime vahukomme. 
Lıkketule ¸mber lııgastumine on 
tore aeg ja hea koht s¸gavamateks 
vestlusteks. 

Karjastel jagus aega vestlemiseks 
ja ¸histest huvidest r‰‰kimiseks. 
Ellen White kirjutab: “V‰ljadel, kus 
Taavet oli poisikesena karja 
hoidnud, olid karjased veel n¸¸dki 
ˆˆsiti ıitsil. Vaiksete tundide jooksul 
r‰‰kisid nad isekeskis tıotatud 
Lunastajast ja palvetasid kuninga 
tuleku p‰rast Taaveti troonile.”2 Neil 
polnud ırna aimugi, et nende 
palved pidid kohe vastuse saama. 
See, mis j‰rgnevalt juhtus, oli nende 
elu suurim šokk. 

“J‰rsku seisis Jumala ingel nende 
keskel ja Jumala auhiilgus s‰ras 
nende ¸mber. Nad kartsid 
kohutavalt.”3  

Tegu polnud pelgalt lıkketule 
lahvatusega. See kirjeldus tuletab 
meelde ¸ht teist pilti Vanast 
Testamendist – pilti Moosesest, kes 
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seisab P¸hal Maal pıleva pıısa ees, 
hirmunud, kuid m‰‰ratud tegema 
Jumala tahet. See meenutab meile 
hirmu, mida iisraellased tundsid 
veidi hiljem, kui nad Siinai m‰e 
jalamile kogunesid ning m‰gi v‰rises 
ja Jumala h‰‰l kıuekıminal nendeni 
jıudis; meenutab Joosuat Jeeriko 
m¸¸ride taga ning Gideoni surutırre 
pırandal. Sellised kohtumised 
vıivad verest v‰lja l¸¸a. Jumala 
kohalolek – Tema auhiilgus – oli 
seal, auhiilgus, mis hirmutas 
iisraellasi Siinai jalamil nii v‰ga, et 
nad palusid, et see ‰ra l‰heks ning 
et vaid Mooses r‰‰giks Jumalaga ja 
annaks neile siis saadud sınumi 
edasi. 

N¸¸d tagasi karjaste juurde v‰ljal. 
See ˆˆ polnud ıige aeg hirmu 
tundmiseks, vaid hoopis Headeks 
Uudisteks ja rıımustamiseks. Inglist 
saadik (ja ma olen kindel, et 
karjastel oli hea meel, et neid 
alguses ainult ¸ks oli) ¸tles 
julgustavad sınad: “ƒrge kartke. Ma 
olen siin, et teatada suurest ja 
rıımsast s¸ndmusest, mis on kıigile 
mıeldud, ¸le kogu maailma: Taaveti 
linnas on just s¸ndinud P‰‰stja, kes 
on Messias ja Isand.”  

J‰rsku olid taevad t‰is eredat 
valgust, mis karjaseid ‰revusse ajab. 
Nad ei teadnud, mis kogu selle 
suure vaatem‰ngu pıhjuseks on. 
Alul ei eristanud nad tohutuid 
inglitehulki, kes taevasse kokku olid 
kogunenud. Taevaste k¸laliste 
eredus ja auhiilgus valgustasid kogu 
v‰lja. Kui karjased Jumala auhiilguse 
ees v‰risesid, lohutas taevaste 
v‰gede juht karjaseid sellega, et 
ilmutas end ja ¸tles: “ƒrge kartke! 
Ma toon teile h‰id sınumeid, mis 
toovad rıımu kıikidele inimestele. 
T‰na on teile s¸ndinud Taaveti 

linnas P‰‰stja, kes on Issand Kristus. 
See on teile tunnust‰heks: te leiate 
lapse riidesse m‰hitud ja sıimes 
lamamas.” ƒkitselt ilmus ingliga 
koos suur taevaste v‰gede hulk, kes 
¸listasid Jumalat ja ¸tlesid: “Au olgu 
Jumalale kırges ja maa peal rahu 
inimestele, kellest tal on hea meel!”” 
(Luuka 2:10-14). 

Kui hirm kadus, asendas rıım 
h‰mmingu ja hirmu. Esmalt ei 
suutnud nad taluda selle auhiilguse 
kiirgust, mis taevase saadikuga 
kaasnes. Vaid ¸ks ingel ilmus valvel 
olnud karjaste juurde, et nende 
hirme hajutada ja oma missiooni 
selgitada. Kui ingli valgus neid 
¸mbritses, said nad tunda auhiilgust 
ning kogusid jıudu, et pidada vastu 
suuremas valguses ja auhiilguses, 
mis suurte taevahulkadega kaasas 
k‰ib. 

Karjased suutsid vaevu oma 
kırvu uskuda. Nad teadsid 
ettekuulutusi nagu Miika 5:1: “Aga 
sina, Petlemm Efrata, olgugi v‰ike 
Juuda suguvısade hulgas, sinust 
tuleb mulle see, kellest saab valitseja 
Iisraeli ¸le ning kes pılvneb 
ammustest, iidsetest aegadest.” 

Nad teadsid ettekuulutust... aga 
et see just n¸¸dsama t‰ide l‰heb! Et 
sellest neile teatatakse! See oli 
lihtsalt h‰mmastav! 

Kuid see oli alles algus. Neile 
anti lisaks Heale Sınumile veel 
juhised, kuidas saada esimesteks 
tunnistajateks Jumala 
inimesekssaamisele. “Otsige seda: 
teki sisse m‰hitud last, kes sıimes 
lamab.” 

Siis ei suutnud inglid end enam 
tagasi hoida. Karjased olid 
jahmunud, kuid inglid olid t‰pselt 
sama h‰mmastunud, vıib-olla isegi 
veel rohkem h‰mmastunud, kuna 
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nad olid juba nii palju aastaid 
j‰lginud, kuidas Jumala plaan 
inimkonna p‰‰stmiseks tasapisi 
tıotusest reaalsuseks sai. N‰hes 
Jeesust, keda nad ¸listavad ja 
kummardavad, muutumas v‰ikeseks 
rakuks ema¸sas ning siis arenemas 
selleks imeliseks hetkeks, ei suutnud 
nad end enam vaos hoida, vaid 
h¸¸dsid: “Au Jumalale kırges ja 
rahu maa peal inimestele, kellest tal 
on hea meel!” 

Mıtle hetkeks nendele sınadele. 
Neid on tıeliselt raske lıpuni 
mıista! “Au Jumalale kırges ja rahu 
maa peal!” Mıtle veidi. Viimased 
2000 aastat on olnud kıike muud 
kui rahulikud. Viimane kord, kui ma 
Petlemmas Sıime v‰ljakul istusin, 
olid seal Iisraeli sıdurid traadist 
tıketega, valmis v‰ljakut kohe 
t¸hjaks tegema, kui mingi rahutus 
ilmneb. T‰na on seal suur 
turvam¸¸r, mis eraldab 
Jeruusalemma ja Petlemma. See on 
hoopis pingete piirkond, mitte 
rahupaik. 

Ometi laulsid inglid m‰ek¸ljel: 
“Rahu maa peal!” 

Rahu... kui vaid veidi aja p‰rast 
andis Heroodes korraldused 
massimırvaks, et ¸ritada v‰ikest 
Jeesust tappa. Rahu... kui Saatan 
kogu Jeesuse elu Teda taga kiusas. 
Rahu... kui P‰‰stja saatuseks oli 
Kolgata ja rist. 

Jesaja oli ennustanud, et Messiast 
saab Rahu V¸rst, aga kui karjased 
oleksid suutnud ajalugu ette n‰ha, 
oleks neil olnud raske neid sınu 
uskuda. Vaata seda lugu v‰geva 
laulu lauljate vaatepunktist... 

Kui nad alla vaatavad, n‰evad 
nad maad, mis on sıjas Jumala 
vastu. Nad n‰evad siin valitsevat 
ıelust, kuid nad tunnevad Jumala 

armastust ning seda, kui v‰ga Ta 
langenud maailma tagasi oma 
perekonna hulka soovib tuua. Nii 
nad laulavadki: “Au Jumalale 
kırges!” – sest Jumal vıtab siinkohal 
ohjad enda k‰tte. V‰gev Jumal, Rahu 
V¸rst r¸ndab vaenlast kıige 
ootamatumal viisil. 

Heebrea kirja autor selgitab seda 
just inglite vaatepunktist: “Aga me 
n‰eme Jeesust, kes oli tehtud pisut 
alamaks inglitest, nii et ta surma 
kannataks, n¸¸d p‰rjatuna kirkuse ja 
auga, kuna ta Jumala armu l‰bi iga 
inimese eest surma tunda sai. Sest 
talle, kelle p‰ralt on kıik ja kellelt 
on kıik, oli kohane tuua nii palju 
poegi auhiilgusesse ning teha nende 
p‰‰ste Rajaja kannatuste kaudu 
t‰iuslikuks” (Hb 2:9). 

See oli uskumatu tegu, et v‰gev 
universumi Jumal tegi end inglitest 
madalamaks. Ta sai inimeseks, elas, 
naeris ja kannatas koos meiega ning 
suri lıpuks iga inimese eest. Message 
Bible tılgib Jeesuse nime selles 
salmis “P‰‰stepioneeriks”. ‹listus, 
millest inglid laulavad, ei kuulu 
¸ksnes Jeesusele; inglid vaatavad 
kaugemale, tıotusele, mis on antud 
meile kıigile, et Ta toob palju poegi 
auhiilgusesse”. See t‰hendab, et 
mind ka! See on imeline kingitus. 

Filiplaste 2:6-8 ¸tleb: “Kes, olles 
Jumala kuju, ei arvanud osaks olla 
Jumalaga vırdne, vaid loobus 
iseenese olust, vıttes orja kuju, 
saades inimese sarnaseks; ja ta leiti 
v‰limuselt inimesena. Ta alandas 
iseennast, saades kuulekaks 
surmani, pealegi ristisurmani.“  

J. R. R. Tolkieni “Sırmuste 
isanda” triloogia loo ilu ei n‰e me 
v‰gevates lahingutes, vaid noore 
k‰‰biku lihtsas vıitluses kurja vastu. 
Vıimatuna tunduvale ¸lesandele 
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vaatamata ¸ritab ta Keskmaale rahu 
tuua – mitte vıitlemise l‰bi, vaid 
selle l‰bi, et viskab neetud v‰geva 
sırmuse tagasi “Turmalıhandikku”. 

Jeesus heitis ennast selle maailma 
“Turmalıhandikku”, maandus seal, 
kus Saatan Teda kıige v‰hem ootas, 
ning vıitles armastusega, mitte v‰e 
ja vıimuga. Inglid vıivad laulda “au 
Jumalale kırgel”, sest see on ainus 
viis, kuidas Saatanat vıita ning 
n‰idata kogu universumile, et Jumal 
on ıiglane ja ıige; ning tuua 
ebakılade asemele rahu. 

See esitab mulle v‰ljakutse. Seda 
lıiku kommenteerides ¸tleb Ellen 
White: “Jeesus vıttis enesele 
inimolemuse, et n‰idata inimesele 
puhast, isetut armastust, et ıpetada 
meile, kuidas ¸ksteist armastada.” 
Olen veendunud, et need karjased 
olid p‰rast inglite k¸lastust ja 
Jeesusega kohtumist muutunud 
mehed. Olen sama veendunud, et 
minu elu muutub, kui mıistan seda 
imelist andi, mille Jumal mulle oma 
aus andis. 

Taevas ja maa pole t‰na 
teineteisest kaugemal kui siis, kui 
karjased inglite laulu kuulasid. 
Inimkond on ikka veel samamoodi 

taeva hoolitsuse all kui siis, kui 
tavalise ametiga tavalised inimesed 
keskp‰eviti ingleid kohtasid ja 
taevaste saadikutega siinsamas maa 
peal juttu puhusid. Ka meile meie 
tavalisel eluteel vıib taevas v‰ga 
l‰hedal olla. 

 

Viited 

1. 1 Saamueli 17:34-36 
(MESSAGE piiblitılge) 

2. “Ajastute igatsus”, lk 47. 
3. Luuka 2:9 (MESSAGE 

piiblitılge) 
4. Luuka 2:10-11 (MESSAGE 

piiblitılge) 
5. “Prohvetikuulutuse vaim” 2, 

lk 18. 
6. Luuka 2:12 (MESSAGE 

piiblitılge) 
7. Luuka 2:14 (ANIV 

piiblitılge) 
8. Jesaja 9:6 
9. Heebrealaste 2:9-10 (KJV 

piiblitılge) 
10. Filiplaste 2:6-8 (NIV 

piiblitılge) 
11. 5BC 1126.1 
12. “Ajastute igatsus”, lk 48
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PÜH A P Ä E V  

Alati parim 

Kaana pulmad 
Remona  St.  John  

Johannese 2:1‐11 

Suurem osa meist on pulmas 
k‰inud, mıned meist mitmes ja meil 
vıib olla vıimalus veel mitmesse 
minna. Mıned on ka pulmadest osa 
vıtnud – lilleneiu, isamehe, 
pruutneitsi vıi isegi pruudi vıi 
peigmehena. 

Pulmades on midagi tıeliselt 
kaunist – kahe inimese ¸heks 
saamise and –, ınnistustseremoonia 
ja loomulikult j‰rgnevad pidustused. 
Kuid hoolimata kıigist pingutustest, 
plaanidest, ja kuludest (rahast), 
vıivad pulmad kohutavalt viltu 
minna. Kahtlemata olete midagi 
sellist kogenud. Pulmad, kus 
limusiin l‰heb kirikust 60 kilomeetri 
kaugusel katki; kus perekonnad on 
sıjajalal ega unusta seda pulmaski; 
vıi kui laud on valmistatud 200 
k¸lalisele, aga 300 k¸lalist istub 
lauas ootamas. Sama kindel kui see, 
et on pulmi, kus kıik l‰heb korda, 
on alati ka selliseid pulmi, kus asjad 
l‰hevad viltu. 

Jeesus k‰is v‰ikeses kohalikus 
pulmas, seep‰rast vıime oletada, et 
suurem osa k¸lalisi oli koos 

kasvanud ja tundsid ¸ksteist. 
Arvatavasti oli neil hinnalisi 
m‰lestusi pallim‰ngudest lastena, 
kooli lıpupidudest ıpilastena ja 
¸ksteise pulmadest noortena. Need 
k¸lalised tundsid ¸ksteist h‰sti. Nad 
vıisid isekeskis mıelda: „Mida 
Claude ja Maria vıivad teha, et 
trumbata ¸le Lucina ja Elroy pulma 
j‰‰st ingliskulptuure?“ Seep‰rast 
oleks olnud selle pulma untsuminek 
skandaalne; poleks olnud vaja 
mingit aega, et kogu linn oleks asjast 
kuulnud, sest kogu linn oli kohal ja 
oma silmaga vaatamas. 

K¸lalised on veel t‰ies hoos 
lıbutsemise, pidutsemise ja veini 
kulistamisega, kui ‰kki juhtub 
ınnetus ja vein saab otsa (Jh 2:3). 

Veini lıppemine pole mingil 
juhul maailma lıpp. Vastavalt tolle 
aja kommetele kestsid pidustused 
mitu p‰eva ning arvestades seda, et 
veinivaadid olid t¸hjaks saanud, oli 
pidu juba mında aega kestnud. 
Oleks olnud sobiv aeg lıpetada 
pidustused ja teatada: „T‰name, et 
tegite need p‰evad eriliseks. Ait‰h, 

2
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et tulite. Kohtumiseni.“ Kuid tundus, 
et pidutsemishoos ei olnud lıppu 
n‰ha vıi seda ei soovitud. Asjade 
kokkupanemise ja kojuminemise 
asemel p¸¸ti leida piisavalt veini, et 
pidu ei peaks enneaegu katkema. 

Arvestades seda, et Jeesus ei 
soovinud asjasse sekkuda, kui Tema 
abi paluti (Jh 2:4), oli Ta 
h‰mmastavalt helde. Kuues suures 
veega t‰idetud anumas muutis 
Jeesus veiniks peaaegu 700 liitrit 
vett, mis on tohutu kogus. 

Kuid see and polnud suur ainult 
koguselt. Pulmavanem maitseb veini 
ja, teadmata selle p‰ritolu, kutsub 
peigmehe kırvale, et kiita viimase 
partii kvaliteeti. See and 
s¸mboliseerib suurep‰rasust. See oli 
tıepoolest parim. Jeesusel oli vıime 
teha uus vein t‰pselt samasugune, 
nagu oli eelmine partii. Ainult 
teenijad, Ta ema ja j¸ngrid oleksid 
teadnud Jeesuse korraldustest. Uus 
vein oleks serveeritud ja keegi 
poleks teadnud, et midagi on teisiti. 
Jeesus oleks vıinud teha 
keskp‰rase, tavalise veini, mis 
poleks tımmanud t‰helepanu ja 
oleks rahuldanud k¸laliste 
vajadused. 

Kristuse olemuses pole teha asju 
tavalisel moel. Kristuse armastus 
meie vastu sunnib Teda andma 
meile ei midagi v‰hemat kui ainult 
parim. Matteuse evangeeliumis 
vırdleb Kristus end maiste 
vanematega. „Kui n¸¸d teie, kes 
olete kurjad, oskate anda h‰id ande 
oma lastele, kui palju enam teie Isa, 
kes on taevas, annab head neile, kes 
teda paluvad!“ (Mt 7:11). Jeesus ei 
saanud teha muud kui anda 
pulmak¸lalistele parimat veini. 

Kujutage ette, kuidas Jeesus 
‰ratab Laatsaruse surnust (Jh 11:43-

44), kuid Laatsarus j‰‰b koomasse. 
Vıi kuidas ta toidab 3999 inimest 
(Mk 8:1-10), kuid siis lıpeb toit ja 
¸ks inimene j‰‰b sˆˆmata. Vıi 
kuidas Jeesus ajab Gerasa mehest 
kurjad vaimud v‰lja (Lk 8:26-33), aga 
mıned vaimud siiski j‰‰vad. 
Kujutlege Jeesust tegemas pelgalt 
tavap‰rast, h‰dap‰rast miinimumi, 
rahuldamas ainult kıige 
elementaarsemaid vajadusi. Tema au 
ei oleks kunagi ilmutatud. 

Kui Jeesus oleks teinud 700 liitrit 
sellise kvaliteediga veini, mida isegi 
kıige vıhiklikumad veinieksperdid 
veel sooviksid, oleks pulmak¸lalised 
saanud juba ıiglase osa. 

Arvatavasti olete viibinud ¸ritusel 
vıi s¸ndmusel, kus pakutakse 
esmaklassilist toitu. Te maitsete 
suurep‰rase maitsega roogi, mis on 
igati t‰iuslikult valmistatud ja 
kohandatud teiesuguse peenelt 
hindava maitsemeele jaoks. Te teate, 
et ei saa nii head toitu iga p‰ev, 
seep‰rast pingutate selle nimel, et 
vıırustajat mitte solvata, surudes 
viimase suut‰ie endale sisse isegi sel 
juhul, kui kıht on juba t‰is. Siis 
tuuakse teie silme all v‰lja 
magustoit. Lıhn on h‰mmastav, 
v‰limus oivaline, teil tekkivad 
neelud pelgalt mıttest ¸hele 
suut‰iele, kuid teil pole lihtsalt selle 
jaoks ruumi. 

N¸¸d oli kohal hea vein. Mıned 
pulmak¸lalised olid joonud end t‰is 
peigmehe tavalise veini algsetest 
varudest. „Iga¸ks paneb esmalt 
lauale hea veini, ja kui juba k¸llalt 
on joodud, lahjema; sina aga oled 
hoidnud hea veini praeguseni alles“ 
(Jh 2:10). Seej‰rel tuleb imevein. 
Kindlasti leidis suurem osa ruumi, 
nad vıtsid enne parema veini 
nautimist aega vana veini 
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lahtumiseks. Kuid on vıimalik, et 
mıni oli tarbinud liiga palju. 
Tıen‰oliselt oli mıni, kes oli nii t‰is, 
et ei leidnud ruumi isegi mitte uue 
veini maitsmiseks. Nad olid nii t‰is, 
et ei kogenud toimunud imet, 
Jeesuse antud erilist kingitust. 

Kuna Jeesus annab meile oma 
parima, valab v‰lja kvaliteetveini, on 
meie kohustus tagada ruum selle 
vastuvıtmiseks. Iga¸hel meist vıib 
olla erinevaid toimetusi, mis 
takistavad meil parimat vastu vıtta. 
Vıib-olla oleme keskendunud 
karj‰‰rile, nii et kui hea vein tuleb, 
oleme liiga hıivatud. Teisalt vıib 
olla see sinu abikaasa; p¸¸ad nii 
v‰ga suhteid korras hoida, oled 
t‰idetud tavalise veiniga ja sul pole 
ruumi parima jaoks. Mıne jaoks on 
selleks kool, sıbrad, teler ja see on 
alles algus. Iga p‰ev vıtame v‰ikse 
lonksu head veini, kuid harva on 
meil ruumi "maitsta ja vaadata, et 
Issand on hea" (Ps 34:8). 

Veini on piisav tagavara. Jumala 
ınnistused on regulaarsed ning need 
t‰idavad vajadused lihtsalt. Me 
peame tagama, et meie s¸da ja 
meeled oleksid avatud vastu vıtma 
parimat, mida pakub meile Kristus. 

Jeesus ei hoidnud imeveini peo 
lıpuni varjus. K¸lalistele tundus, 
nagu oleks peigmees hoidnud hea 
veini pidustuste lıpuks, kuid see 
polnud nii. Peigmees ei hoidnud 
kvaliteetveini lıpuks, sest tal 
polnudki, mida hoida. Parema veini 
serveerimine hiljem ei olnud 
peigmehe valik, nagu pole meie 
valik hoida parimat hilisemaks ajaks. 

Lapsena oli mul harjumus s¸¸a 
taldrikult toitu ¸he asja kaupa. Ma 
alustasin sˆˆmist kıige halvemast 
toidust taldrikul. Tavaliselt oli selleks 
kapsas; mulle ei meeldinud kapsas. 

Seep‰rast sıin kapsa kıigepealt. Kui 
kapsas oli otsas, alustasin riisi ja 
hernestega. Mulle pole herned 
kunagi meeldinud, seep‰rast 
korjasin need riisist v‰lja, panin 
taldriku servale ja hakkasin riisi 
sˆˆma. 

Siis, olles j‰tnud parima 
viimaseks, vaatasin igatsevalt liha ja 
limpsasin enne selle suhupistmist 
keelt. Selleks ajaks oli isa, kes oli 
paras kelm, oma sˆˆgi lıpetanud ja 
vaatas ringi lisa otsides. Ta osutas 
aknast v‰lja, ˆeldes, et vaataksin aia 
kohal tiirutavaid lendavaid 
taldrikuid. H‰mmelduses vaatasin 
korraks kırvale, et tagasi pˆˆrates 
n‰ha, et mu liha on kadunud ja isa 
limpsib mınuga sırmi. Mulle oli 
j‰‰nud taldrik hernestega, mida ma 
ei soovinud ja mis mulle ei 
meeldinud. Mul l‰ks aega 
ıppimiseks, et parima hoidmine 
viimaseks ei toimi minu puhul. 

Jumal ei soovi, et hoiaksime oma 
parima hilisemaks ajaks. Pealegi ei 
tea me, mida homne p‰ev toob. 
Vaadake, mida Ta ¸tleb Mt 6:34: 
„ƒrge siis hakake muretsema homse 
p‰rast, sest k¸ll homne p‰ev 
muretseb ise enese eest! Igale 
p‰evale piisab oma 
vaevast.“ Teenrid valasid v‰lja 
kvaliteetveini, kohe alguses! Jeesus 
andis oma parima kohe alguses ning 
Ta annab meile endast parima kogu 
aeg.  

„Nii nagu inimesed andsid 
alguses parimat veini, hiljem 
lahjemat, nii annab maailm oma 
ande. Nauding, mida pakub maailm, 
vıib meeldida silmale ja vıluda 
meeli, kuid ei rahulda lıpuni. Vein 
muutub kibedaks, rıım kurbuseks. 
Laul ja lıbu lıpeb t¸dimuse ja 
t¸lgastusega.  
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Kuid annid, mida pakub Jeesus, 
on alati v‰rsked ja uued. Sˆˆmaajalt, 
mille Tema inimhingele korraldab, ei 
puudu kunagi rahuldus ja rıım. Iga 
uus and suurendab saaja vıimet 
hinnata ja kasutada Issanda 
ınnistust. Ta lisab armule armu. 
Tema tagavarad on ammendamatud. 
Kui sa j‰‰d Temasse, siis annab 
rikkalik and, mille sa saad t‰na, sulle 
vıimaluse veel rikkalikuma anni 
vastuvıtmiseks homme.“ („Ajastute 
igatsus“, orig lk 148) 

Jeesus ootab meilt j‰rjekindlust 
koolitˆˆs, tˆˆkohal, kodus, kirikus 
ja eelkıige meie suhetes Temaga. 

Paljud naised ei austa p‰rast 
aastatepikkust abielu oma abikaasat 
enam mehena, kes kord p¸hendas 
talle oma armastuse, kiindumuse, aja 
ja t‰helepanu. Paljud kogudused ei 
austa ega toeta oma 
kogudusevanemaid/diakone/noortej
uhte p‰rast aastatepikkust rasket 
teenimistˆˆd, mis on neid v‰sitanud; 
kui nende elevus ja innukus on 
ammu kadunud. Isegi ıpetajad ei 
pruugi uskuda, et ıpilane on oma 
tˆˆ ise teinud, kui ta alustab esitust 
tugevalt ja veendumusega, kuid 
lıpetab nırgalt ja paljusınaliselt. 
Ning me ei austa Kristust, kui kord 
meid haaranud innukus ja kirg on 
h‰‰bunud pominaks sˆˆgipalves ja 
kiireks palveks enne 
magamaminekut. 

Nagu Jeesuse annid on uued igal 
hommikul, peaksime meiegi ‰rkama 
igal hommikul kindla otsusega anda 
oma parim kıiges, mida teeme, 
pideva tagavaraga. Me peame 

andma pidevalt parima oma 
vaimulikus suhtes, koduses 
majapidamises ja kıigil elualadel. 
Kui asjad meie ¸mber arenevad ja 
muutuvad, on ¸ks, mis peab p¸sima 
– meie p¸hendumine 
osasaamisteenistusel. See tuletab 
meile korrap‰raselt meelde, et 
Jeesus andis meile parima anni, 
mida sai anda. Ta andis meile oma 
ihu ja vere ning see and annab 
meile igavese elu. Vein pulmas 
s¸mboliseerib Kristuse verd, mis on 
meie eest valatud, et vıiksime saada 
andestuse oma pattudele. "See on 
minu lepinguveri, mis valatakse 
paljude eest pattude 
andeksandmiseks“ (Mt 26:28). 

Kuigi Kaana pulma lugu on ¸les 
ehitatud veel rohkematele 
s¸mbolismi elementidele, mida tuleb 
t‰hele panna, on kıige lihtsustatum 
teema meie Issanda heldus. Jumal 
andis parima ja heldeima anni, mis 
vıimalik: oma ainsa Poja, Jeesuse 
Kristuse. 

Ja Jeesus annab pidevalt. Kaana 
pulm, Jeesuse esimene kirjapandud 
imetegu, oli ¸ksnes j‰‰m‰e tipp 
andidest, mida Ta oli inimestele 
andnud ja annab ka edaspidi. 

"Jeesuse jaoks kıneles pulmapeo 
rıım sellegi p‰eva rıımust, mil Ta 
viib oma pruudi koju, Isa majja“ 
(„Ajastute igatsus“, orig lk 151). Meie 
peigmees, Jeesus, kutsub meid 
endaga igavikku elama ja istuma 
igavesti Tema lauas. Sina pead 
otsustama, kas sa vıtad selle kutse 
vastu. 
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E SMA S P Ä E V  

Läbiproovitud tõde 

Deemonite väljaajamine ja 
kultuuritraditsioonid 

Graham  Pilmoor  

Matt 15:1‐28; Mark 1:39 

Oma paljuloetud pihtimustes 
kirjeldas p¸ha Hippo Augustinus 
oma nooruspılvesuhtumist lausega: 
„Issand, tee mind kasinaks, aga mitte 
veel.” Sellise mıtteviisiga oleme vast 
kıik tuttavad. See on tegelikult 
variatsioon mıttest, et vaim on 
valmis aga ihu nıder. Me usume 
Jumala kuningriiki, heategevusse ja 
vırdıiguslikkusesse, aga oleme v‰ga 
aeglased sel suunal tegutsema. Kui 
t‰naval n‰ljase ja alastiolijaga silmitsi 
seisame, on meie entusiasm l‰inud. 
Me ¸tleme endale: „Loomulikult, 
pıhimıtteliselt ma olen nıus, et 
peab aitama, aga kas ma pean 
sellega kerjusega just n¸¸d ja praegu 
tegelema? Ma ju niigi annetan raha 
heategevusele ja nad peaksid sellest 
aru saama.” 

Oleks lihtne ˆelda, et 
vastumeelsuse taga heategevusele 
on materjalism, kuid on raske 
uskuda, et paari krooni loovutamine 
ka tegelikult meie jaoks nii suur 
probleem oleks. Tıen‰olisem on 
siiski, et me ei taha saada seotud. 

Kes teab, kus see omadega lıpeb? 
Mis siis, kui nad ei l‰hegi enam ‰ra? 
Mis siis, kui nad annavad kıigile 
oma kerjussıpradele teada, et mind 
on kerge ‰ra r‰‰kida? Mis siis, kui 
nad on vaimselt ebastabiilsed? 
Muidugi ei taha ma, et inimesed 
peaksid vaesuses olema, aga ma ei 
saa ennast ju selle probleemiga 
siduda. Issand, tee mind kasinaks, 
aga mitte veel. 

Jeesuse ristimine erineb sellest 
mıtteviisist t‰ielikult. Matteuse 3:15 
l¸kkab Jeesus Ristija Johannese 
vaidlused kırvale, ˆeldes: „Olgu 
pealegi; sest nında on meile kohane 
t‰ita kıike ıigust!” Milleni iganes 
Tema ristimine ka ei viiks, ei ole 
Jeesusel kalduvust asjadega h‰mada. 
See seab ta automaatselt ¸hte ritta 
Moosesega pıleva pıısa ees ja 
Joonaga teel Tarsisesse. Jeesus 
r‰‰gib korduvalt asjade pakilisusest. 
Me kıik teame sellised lauseid nagu 
„Taevariik on l‰hedal!”, „Ma seisan 
ukse taga ja koputan.”, „Aeg on 
l‰hedal.” jne. Tegelikult tundub 

3
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pakilisus olema loomuomaseks 
osaks sellest, mida me peame 
ıiguseks ning see peegeldub ka 
Jumala koguduses, mis vaatab 
tulevikku ning p¸¸ab kiirendada 
Jeesuse teist tulekut. Siiski oleks 
t‰htis rıhutada, et see pakilisus 
erineb kıvasti sellest, mida vıiks 
nimetada valestitılgendatud 
innukuseks (agaruseks). Mida iganes 
innukus meile varem t‰hendas, 
n¸¸d on see hakanud t‰hendama 
vahendeid valimata sihile jıudmist. 
Dietrich Bonheoffer ¸tleb otse, et 
Jeesuse teenistus ei olnud valesti 
tılgendatavat t¸¸pi innukus. 

„Jeesus ei armastanud teooriat 
headusest, nagu kılbluseıpetajad, ta 
armastas tıelist inimest. Jeesust ei 
huvitanud, nagu filosoofi huvitab, 
„mis on ¸ldiselt hinnatud,” vaid Talle 
oli t‰htis, mis inimesele ka 
tegelikkuses hea on. Jeesust ei 
huvitanud, kas „tegevuse 
maksimum” vıiks muutuda 
„universaalseks seaduseks,” vaid kas 
minu tegevus antud hetkel aitas mu 
naabril olla Jumala ees parem 
inimene. Jumalast ei saanud idee, 
pıhimıte, programm vıi ¸ldiselt 
vastuvıetud tıep‰rasus, Jumalast sai 
inimene...” 

Loomulikult on nii mıneski 
mıttes oluline Kristuse 
inimeseksolemine, kuid eriline 
t‰htsus Piibli mıistmisel on sınal 
„ıigus.” ’igus ei ole eelkıige 
moraalne k¸simus. William Barclay 
tılgendab ıigust l¸hidalt kui „olla 
ıiges suhtes Jumalaga.” Selle ıige 
suhte kontekstis Jumalaga vıib 
pakilisust n‰ha kui vanemate suurt 
igatsust n‰ha oma lapsi peale pikka 
lahusolekut vıi abikaasa elevil soovi 
teha parimad ettevalmistused pulma-
aastap‰evaks. Et oleksid ıiged lilled, 

mingi m‰lestusega seotud restoran ja 
et t‰helepanu saaks pˆˆratud 
kıigele, mis just neid teineteisele 
armsaks teeb. Tulles tagasi kerjuse 
n‰ite juurde, me ei heitle niivırd 
mitte moraali vıi ideaaliga jagada 
pisut endale kuuluvast, vaid pigem 
hirmuga vıimaliku v‰ljakutse ees 
astuda suhtesse. Pakilisust ei s¸nnita 
ideaalid, kui ¸llad need ka poleks, 
vaid pigem sellised tunded nagu 
kaastunne, igatsus vıi viha. J‰tkuv 
vaimulik kasv tuleb siis, kui j‰tame 
kırvale oma uhkuse ja tıepoolest ka 
isiklikud ideaalid, k‰‰rime k‰ised 
¸les ning asume Jumalaga koos 
millegi tegeliku kallale – olgu siis 
puudustkannatajaid aidates, kedagi 
jumalateenistusele juhtides vıi 
kırbesse askeetliku elu elama 
minnes; ja teha seda pakilisust 
tunnetades. Hoida Jumalast eemale 
ainult intellektuaalsele tasandile 
j‰‰des on kui ˆelda: „Pıhimıtteliselt 
olen ma Kristuse esitatud 
v‰ljakutsetega nıus, aga 
tegelikkuses ei toimi ju elu 
niimoodi,” ehk teisisınu: „Issand, 
tee mind kasinaks, aga mitte veel.” 

Mida Jeesus t‰pselt mıtles, kui 
nii innukalt kırbesse l‰ks? Piibel ise 
¸tleb, et P¸ha Vaim juhtis Ta 
Saatana kiusata. Liialt sına-sınalt 
vıetuna vıib see olla ohtlik mıte. 
Kui Jeesus nagu peaks olema meie 
eeskuju, peame ette vaatama, et ei 
peaks enda kiusatuse tuleproovile 
v‰ljapanemist mingiks ¸llaks 
eesm‰rgiks omaette. Jeesus ise ¸tleb, 
et kui meie parem k‰si meid 
pahandab, peame selle maha 
raiuma. Ja tegelikult on iseenda 
nırkustele v‰ljapanemine sama 
lubamatu ja mıttetu kui sına otseses 
mıttes enda risti lˆˆmine. Seega 
peame endalt taas kord k¸sima, 
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mida Jeesus mıtles, kui kırbesse 
l‰ks. See ei ole tavap‰rane mıistliku 
inimese k‰itumine, kuid samas on 
kırbes midagi, mis tımbab. Mida 
me loodame sealt leida? Paljud on 
l‰inud kırbesse, otsides mingit 
vaimulikku kasvu vıi et n‰ha 
Jumalat. Mingil imelikul pıhjusel 
usume, et hing saab kasvada just 
karmis keskkonnas. Pildid tıusvast 
ja loojuvast kırbep‰ikesest ajakirjas 
„National Geographic” j‰tavad 
romantilise mulje; see on justkui 
s¸mbol Jumala kirjeldamatust 
m¸steeriumist antiikajast alates. Me 
kujutleme imelist vaikust sosistamas 
Jumala kalleid saladusi, mis hellalt 
meie teadvusesse immitsevad ja 
meid valgustatusse tıstavad ja kust 
tagasi omade juurde tulevad juba 
p‰ikesest pılenud preestrid ja rabid. 
Harv inimene, keda kırbes kohata 
vıime, on keegi mıttetark vıi, veel 
parem, ¸ks ikka veel koduteed otsiv 
tarkadest Jeesuse s¸nnipaigalt. 
Tegelikult on kırbes v‰he tarku, 
enamik, keda kohtame, tunnevad 
end vaimulikult ja ¸ldse sama 
eksinutena kui me ise. Tegelikult 
pole seal mingit sosinat. Palavus on 
nii tugev, et kurdistab ja 
m¸steeriumide ¸le mıtisklemine 
j‰‰b ‰ra, kuna aju peab keskenduma 
pıhivajaduste t‰itmisele. Ent siiski 
j‰tkavad nunnad, mungad ja muud 
vaimuliku kalduvusega inimesed 
palver‰nnakuid keset „eikuhugit.” 
Tegelikult rˆˆvib kırb meilt ¸sna 
ruttu selle, mida tahaksime olla ja 
meenutab, kes me tegelikult oleme: 
l‰binisti inimlikud ja maailmalikud. 
K¸simused, mida leiame end 
k¸simas, on v‰hem huvitatud 
Jeesuse jumalikust olemusest ja 
kalduvad pigem teemadesse nagu 
„Kas ma pean tıesti siin magama?” 

„Miks ma ei saa end korralikult 
pesta?” „Miks pean ma j‰lle seda 
jubedust sˆˆma?” „Miks mina? Miks 
mina? Miks mina?” Elada mustuses ja 
olla t‰nulik igap‰evase kruusit‰ie 
vee ning h‰dise peavarju eest ei ole 
lihtne. 

Jeesus puutus kıigi nende 
katsumustega kokku ja see oli 
ilmselt Tallegi masendav, millest ka 
Tema hilisem h¸¸d Matteuse 
evangeeliumis: „Rebastel on urud ja 
taeva lindudel pesad, aga Inimese 
Pojal ei ole, kuhu ta oma pea vıiks 
panna.” Niisiis, vıttes arvesse 
kırbeelu karmi reaalsust, on ilmne, 
et Jeesus ei istunud Saatanaga 
kohtumist oodates 40 p‰eva puu all. 
Jeesuse raskused algasid esimesest 
p‰evast ning selles pikas ning 
kurnavas katsumuses oli Jeesus 
teadlik ka oma inimlikkusest. 
Elamine jumaliku ja inimliku 
isiksusega ¸hes ja samas kehas 
kujutas hirmu‰ratavat katsumust, 
milles ta Jumala armust oli. Eriline 
selle juures on, et kuigi Jeesus ise oli 
jumalik olevus ja seega kırgeim 
autoriteet, alistus Ta lıpuni Isa 
tahtele, lubades inimesel end ristida, 
alistudes ps¸hholoogilistele 
kırbekatsumustele, ja lıppeks andes 
ennast alandavasse surma. Paulus 
v‰ljendab seda eriliselt h‰sti kirjas 
filiplastele. 

„Teie suhtumine peaks olema 
sama nagu Jeesusel: 

kes, olles Jumala kuju, ei arvanud 
osaks olla Jumalaga vırdne, vaid 
loobus iseenese olust, vıttes orja 
kuju, saades inimese sarnaseks; ja Ta 
leiti v‰limuselt inimesena. Ta 
alandas iseennast, saades kuulekaks 
surmani, pealegi ristisurmani.” 

Iga¸ks, kes v‰idab, et ta on 
kristlane ja teda juhib P¸ha Vaim, 
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peaks samamoodi oma inimlikkust 
tunnistama, tunnistama oma nırkusi, 
oma ‰rrituvust ja oma t‰ielikku 
sıltuvust Jumalast. See sıltuvus ei 
t‰henda vaid tunnistamist, et kunagi 
abstraktses tulevikus oma teisel 
tulekul vıib Jeesus andestada meile 
kıik meie patud, vaid see t‰hendab, 
et Ta pakub oma armu l‰bi meile 
kasvamist ja tuge siin ja praegu, et 
meid saaks h¸¸da tıeliseks Kristuse 
ihuks. Parafraseerides Bonhoefferit, 
vıiks ˆelda: „Kristus ei nıua, et me 
oleksime oma klassi priimused, alati 
esinduslikud, kaitsmas mingit 
ıpetust, Ta tahab, et oleksime 
inimesed, tavalised inimesed oma 
Jumala ees.” 

Ja kui Kristus tuli selleks, et 
taastada ja ¸les ehitada tıeline 
inimlikkus, siis kuidas vıime ˆelda, 
et see on ¸les ehitatud, kui me 
iseendas sedasama inimlikkust 
tagaplaanile p¸¸ame suruda?     

Ellen White kirjutab oma 
raamatus „Kristuse kırbekiusatused”: 
„Kristuse ¸lesanne oli oma 
inimloomuse abil ¸hendada inimene 
Jumalaga ning oma jumaliku 
loomuse abil ¸hendada Jumal 
inimesega” (lk 38).  

See on tıepoolest midagi, mis 
meil tihti kahe silma vahele j‰‰b. 
Kristus oleks arvatavasti vıinud t‰ita 
oma maise ¸lesande vaid sellega, et 
olla korraga nii inimlik kui ka 
jumalik. Aga Tema eesm‰rk ei olnud 
lihtsalt olla. Ta ¸hendas aktiivselt 
inimliku ja jumaliku loomuse. ‹hel 
hetkel ta n¸peldas rahavahetajaid ja 
silmakirjatsejaid ning ıhutas inimesi 
elama t‰isv‰‰rtuslikku elu salap‰rase 
„J‰rgi mind” kutsega, ning samas 
alistus ta t‰ielikult Taevasele Isale ja 
inimestele. Kristuse kiusatuste loo 
eesm‰rk ei ole vaid n‰idata, et Jumal 

suutis pattu vıita, vıi portreteerida 
Kristust kui kangelast eepilises 
vıitluses, nagu me tihti kaldume 
arvama. Kuigi Tema nırkemine 
p‰rast kolmandat kiusatust n‰itab, 
kuivırd raske see kıik Talle oli, 
osutavad Tema jıulised vastused 
Saatana ahvatlustele inimesele, kes, 
kiusatusest hoolimata, suudab 
endale kindlaks j‰‰da. Kristuse 
kiusatuste lugu on kui lootusesınum 
inimestele, kes oma igap‰evast elu 
elavad. Nagu ¸tleb Rowan Williams 
raamatus „Vaikus ja meekoogid”: 
„P¸hak ei ole inimene, keda 
vaadates peaksime mıtlema: 
„Millised raskused! Milline 
kangelaslik saavutus!”, samal ajal 
peas tiksumas mıte „Minu jaoks on 
see liiga raske”. P¸hak on keegi, kes 
paneb meid mıtlema: „H‰mmastav! 
Selline elu, selline k‰itumine – see 
on vıimalik”, samal ajal ehk koos 
mıttekesega „Kuidas mina saaksin 
samamoodi nagu tema?””  

Oma vastupanuga 
kırbekiusatustele annab Jeesus 
meile kıigile lootust, Ta aitab meil 
mıelda: „H‰mmastav, mis inimesele 
on vıimalik, seda on ju enam, kui 
see maailm pakub” ning vıib-olla 
annab ka idee, kuidas 
interpreteerida Pauluse sınu Rooma 
kirja 2. peat¸kis, mis ¸tlevad, et me 
ei peaks alistudes kohanduma, vaid 
muutuma oma meele uuendamise 
kaudu. See on tıeliselt julgustav 
meile kıigile; ¸kskıik, millises 
seisus on meie suhted Jumalaga, 
¸kskıik, milliste kiusatustega me 
silmitsi seisame, esimene ja kıige 
t‰htsam samm ıigeksmıistmise 
poole, nagu ka Jeesus n‰itab, on 
oma olemuse tunnistamine, selle 
tunnistamine, et me vajame armu ja 
et me elame vaid Jumala armust. 
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Alles p‰rast selle teadvustamist 
vıime minna M‰ejutluse juurde. 
Paradoks on selles, et mida enam 
me oma inimlikkust tunnistame, 
seda Kristuse-sarnasemaks me 
muutume ja seda ıigemaks me 
saame. See on ¸ks neist vıimatutest 
asjadest, mille usk vıimalikuks teeb. 

Sınadega "J‰rgi mind" ei p¸¸a 
Jeesus sind ennekıike panna 
loobuma suitsetamisest vıi mınest 
neiust fantaseerimisest (kuigi ka 
need asjad tulevad aja jooksul), 
pigem otsib Ta nende sınadega 
patuse inimliku loomuse 

tunnistamist ja p¸¸du muutuste 
poole armu l‰bi. Muutused ei toimu 
¸leˆˆ, need kestavad terve elu. Mıte 
eluaegsest p¸hendumisest kristlusele 
vıib olla heidutav, kuid vast v‰hem 
kui, Moosese seadustekogu k‰es, 
p¸¸da korraga kıiki oma nırkusi 
v‰lja ajada. See oleks ju vaid 
eneseabi kristluse sildi all. Ning 
n¸¸d, teades, et Jumal kutsub meid 
¸les eluaegsele kasvule alandlikkuse 
ja inimlikkuse l‰bi, ei ole enam aega 
ega ka pıhjust mitte kellelgi meist 
ˆelda: „Issand, tee mind kasinaks, 
aga mitte veel!” 
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T E I S I P Ä E V  

Kõndides sellel Teel 

Õpetamine üle kogu maa 
Joanna  Poddar  

Matteuse 15; Johannese 4 

See on teadaolev tıde, et 
sıprade, eriti eakaaslaste seltsis olles 
kardavad vıi siis h‰benevad lapsed 
oma vanemaid. Pane teismelised 
igast maailmaotsast ¸hte tuppa ning 
saada siis sinna ¸ks vanematest ja 
vaata, kes neist tımbub tagasi 
endasse. 

Nii nagu iga teismeline, ei olnud 
ka mina teistsugune. See ei lugenud, 
et tegelikult olid mu vanemad t‰iesti 
normaalsed ja respekteeritud 
inimesed, ma tundsin end ikkagi 
t‰baralt. Isa pani mind eriti 
piinlikesse olukordadesse osalt 
seetıttu, et ta oli minust nii palju 
erinev. Mu isa on ¸ks nendest eriti 
sıbralikest inimestest, kes on 
vıimelised alustama vestlust 
iga¸hega – alustades kassat¸drukust 
supermarketis kuni koeraga jalutava 
vanameheni vıi vıırani lennukis.  

Minu jaoks kıige ebamugavamad 
on just lennukis aset leidvad 
situatsioonid, sest seal ei ole kohta, 
kuhu end peita. Tavaliselt aitab isa 
mınel naisel tema pagasi ¸les pea 
kohal asetsevasse pagasikappi 

panna ja alustaks siis temaga 
vestlust. „Kas sa oled puhkusel? 
Keda sa k¸lastama l‰hed? Kas see 
on su esimene kord?“ jne, kuni 
jıuab k¸simusteni „Kust su pere 
p‰rit on? Millega sa tegeled?“ ja isegi 
k¸simusteni, mille ajal vajun ma 
s¸gavale oma istmele ja annan oma 
parima, et ignoreerida enda kırval 
toimuvat. 

Kıige jubedamad korrad on 
need, kui vestlus vıtab religioosse 
pˆˆrde. Mu isa ei tunne mingeid 
s¸¸mepiinu oma usku jagades. Ta 
tıuseb ¸les ja vıtab pagasist oma 
Piibli ning toob v‰lja kıik P¸hakirja 
salmid, toetamaks seda, mis tal 
ˆelda on – lennukis! Sel ajal, kui 
kıik teised vaatavad telerist filmi vıi 
tukastavad oma sinise lennukiteki 
all, jagab minu isa evangeeliumi.  

Jeesus reisis koos oma j¸ngritega 
l‰bi Samaaria S¸hhari linna l‰hedal. 
Ta veetis aega oma j¸ngritega, ristis 
ja ıpetas Jordani jıe l‰hedal ning oli 
teel tagasi Galileasse. Enamus juute 
oleks l‰inud sinna suure ringiga, et 
v‰ltida Samaariat, kahekordistades 

4 
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oma reisiteekonna pikkust. Aga isegi 
kıige otsemat teed minnes oleks reis 
kestnud kolm p‰eva. See oli raske 
kınniretk – rada v‰‰nles ja lookles 
m‰gede vahel, kus mitte ainult 
maastik polnud vaenulik. Kui nad 
jıudsid S¸hhari l‰hedale, l‰ksid 
j¸ngrid linna toitu ostma, l¸kates 
ajutiselt kırvale oma eelarvamused, 
et rahuldada oma pıhivajadused. 
Jeesus, olles v‰sinud, istus Jaakobi 
kaevu juurde puhkama. 

Seal samas leidis aset ka Jeesuse 
šokeeriv, ebaharilik ja isegi piinlik 
kohtumine Samaaria naisega, kes tuli 
kaevule vett ammutama. Istudes 
kaevu varjus, peites end p‰eva 
palavuse eest, k¸sis Jeesus naiselt: 
„Anna mulle juua?“ (Jh 4:7). 
Samaarlanna oli jahmunud – juudi 
mees ei alustanud avalikult 
jutuajamist isegi mitte oma naisega, 
r‰‰kimata siis veel samaaria naisega! 
Veelgi enam, juudid ei puudutaks 
ega jooks tassist, mida ¸ks 
„ebapuhas“ samaarlane on 
puudutanud. Kuidas sai see mees 
k¸sida midagi sellist n¸¸d temalt? 

Kogu vestluse jooksul ¸llatas 
Jeesus naist mitmeid kordi oma 
vastustega. Ta ei olnud nagu teised, 
keda naine eales oli kohanud. Ta ei 
j‰rginud k‰itumismalle ega 
uskumust, et naisega r‰‰kimine on 
familiaarne. Kui ta mainis „Gerisimi 
m‰gi vs Jeruusalemm“-asja (Jh 4:19-
21), kuuma vaidlusteemat 
samaarlaste ja juutide hulgas, ¸tles 
Jeesus talle, et Jumala teenimise paik 
ei ole ¸ldsegi t‰htis, vaid et „kes 
teda kummardavad, peavad teda 
vaimus ja tıes kummardama" (Jh 
4:24). Jeesus n‰itas ¸les teadmisi 
naise isiklikust elust, kuid ei 
mıistnud kohut. Ta ei s¸¸distanud 
ega vaadanud naisele ¸levalt alla.  

Naisel ei olnud kunagi olnud 
sellist jutuajamist kellegagi ning ta ei 
suutnud seda t‰ielikult mıista. „Ma 
tean, et tuleb Messias, keda 
nimetatakse Kristuseks. Kui tema 
tuleb, siis ta kuulutab meile kıik." Ja 
siis pillab Jeesus pommi: "Mina, kes 
ma sinuga r‰‰gin, olengi see" (Jh 
4:26). 

Selles dramaatilises kohas 
saabusid j¸ngrud tagasi. Johannes 
kirjutas, et nad „panid imeks, et 
Jeesus kıneles naisega. Ometi ei 
ˆelnud keegi: "Mis sa temalt tahad?" 
vıi "Mida sa temaga r‰‰gid?" (Jh 
4:27). Siiski oli see just see, mida 
nad olid mıelnud. Tıen‰olised 
vahtisid nad ¸ksteisele otsa ja 
kergitasid kulme. Vıib-olla mıtlesid 
nad endamisi, et see on j‰lle ¸ks 
Jeesuse sotsiaalseid prohmakaid. 
Tıemeeli, sa ei saa Teda kuhugi viia! 
Millise reputatsiooni Ta saab, kui 
inimesed sellest kuulevad? 

Kui tihti on meil sarnaseid 
reaktsioone nagu j¸ngritel sel hetkel? 
Niipea, kui peame jagama 
evangeeliumi, on meie esmaseks 
reaktsiooniks piinlikkuse tunne. Kas 
me hoiame ennast tagasi 
„aktsepteeritud“ inimestega sidumise 
tıttu, sest me ei taha sattuda 
vastuollu sotsiaalse tavaga? Kas sul 
on teatud inimgrupid, kellele sa ei 
n‰itaks v‰lja oma hirme, eelarvamusi 
vıi ebamugavustunnet? Mis on sinu 
prioriteedid – r‰‰kida inimestele 
heast uudisest vıi sinu enda heaolu? 
Kas me otsime mugavust enesele, 
t‰idame enese vajadusi (nagu 
j¸ngrid, kes keskendusid toidu 
leidmisele Jeesuse jaoks) vıi 
vaimutoitu teiste jaoks?  

Enamuses ¸hiskondadest elatakse 
t‰nap‰eval „enne mina“-suhtumise 
j‰rgi – minu ıigused, minu ınn, 
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minu asi. Selline suhtumine (vıib 
juhtida) juhib v‰‰ra uhkuse ja 
ıhkırna eelarvamuse juurde, mis 
p¸sib, hoolimata valitsevast trendist 
poliitilise korrektsuse suhtes. Neid 
eelarvamusi leiab kıikjal –TV-sarjade 
reality showídest kuni valitsus- ja 
kirikuorganisatsioonideni – vahel 
varjatud, vahel varjamata. Me vıime 
sattuda teiste s¸¸distamise lıksu nii, 
et me kaotame silmist suuremad 
mured. Nagu variserid, nii kindlad 
n‰puga juti vedamises Seadused 
selleks, et hoida ennast ja teisi 
puhtana, et nad keeldusid seltsimast 
„r‰paste“ samaarlaste ja teiste muu-
usulistega. Variserid olid kiired 
hukka mıistma kontsentreerudes 
rohkem patule kui patustajale ning 
hoidsid kinni pigem traditsioonidest 
kui pıhimıtetest nende taga. 

Kas me jagame sellist suhtumist? 
Kas meie sellelaadsete tavade 
praktiseerimine aitab meil jıuda 
teisteni? Mıistes teiste ¸le kohut 
nende muusikavaliku vıi riietuse 
p‰rast – kas libastume sellistel 
eelarvamustel, et neid jahtida? Kas 
me kaotame oma p¸¸des j‰‰da 
„puhtaks“ ¸henduse end 
¸mbritsevate inimeste vajadustega? 

Jeesus toob esile sellise mıtteviis 
oma j‰rgijates Kaanani naise loos. 
N‰idates t¸¸pilise juudi soost mehe 
vastust paganast naise 
vabandamisele, paljastas ta j¸ngrite 
¸hkuse ja eelarvamuse. Juudid 
pidasid ennast Jumala v‰ljavalitud 
rahvaks ja ainsateks p‰‰semisest 
kasusaajateks. Nad ei oleks 
mıistnud selliste privileegide 
laienemist teistele v‰hem 
v‰‰rtuslikele rahvustele. 

Jeesus ¸tles naisele: „Mind ei ole 
l‰kitatud muude kui Iisraeli soo 
kadunud lammaste juurde. Ei ole 

ilus vıtta laste leiba ja visata 
koerakestele“ (Mt 5:24, 26). Meie 
tundlike kırvade jaoks on Jeesuse 
selline kınepruuk veidi ııvastav. 
J¸ngrite jaoks oli ssee h‰irimatu ja 
hoolimatu. Rohkemgi veel, neid 
vihastas naise seal viibimine ja nad 
palusid Jeesusel ta minema saata. 
Kas meie laseme vihal end 
pimestada teiste vajaduste 
n‰gemisel? Kas me aitame ainult siis, 
kui see on meie jaoks mugav?  

Kıige h‰mmastavam selle loo 
juures on aga naise vastus. Ta on 
kohkunud Jeesuse ilmselgest 
pılgusest. Ta tuleb Jeesuse juurde, 
olles meeleheitel. Ta on valmis vastu 
vıtma kıik, mis Jeesusel anda on. 
„Ta palus ainult raasukesi ’petaja 
laualt. Ta oli rahul koera 
eesıigustega. ‹kski rahvuslik ega 
religioosne eelarvamus vıi uhkus ei 
mıjutanud tema k‰itumist. Ta tundis 
Jeesuses ‰ra kıikvıimsa Lunastaja“ 
(„Ajastute Igatsus“, org lk 401). Selle 
Ainsa, kes on vıimeline t‰itma kıik 
tema soovid. Tema usk on nii suur, 
et Jeesus t‰idab tema soovi 
silmapilkselt armasusest ja vabast 
tahtest.  

Kui tihti kohtume meie 
inimestega, kes soovivad pˆˆraselt 
midagi rohkemat – inimesed, kes 
vajavad sıprust vıi lohutust; 
inimesed suurte f¸¸siliste ja rahaliste 
vajadustega? Kui tihti oleme meie 
valmis loobuma „tunnistamisest“ 
sellep‰rast, et inimesed tunduvad 
vastuvıtmatud ja ¸kskıiksed selle 
suhtes, mis meil pakkuda on, sest 
see, mida me pakume, ei ole see, 
mida nad vajavad? Me vıtame osa 
tegevustest nagu lendlehtede 
jagamine vıi mınes 
abistamisprogrammis osaledes, kuhu 
me ei ole oma sıpru kutsunud, 
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arvates, et me anname oma osa 
evangeeliumi levitamisse. Vıi siis 
oleme rahul rahalise toetuse 
andmisega heategevuseks vıi kiriku 
projektide tarvis ning imestame, 
miks tundub, et meie pingutused ei 
kanna vilja.  

“Kıikjal on tendents asendada 
organisatsiooni tˆˆ individuaalsete 
pingutustega. Inimlik tarkus p¸¸dleb 
kindlustamise poole, 
tsentralisatsiooni poole, suurep‰raste 
kirikute ja institutsioonide 
¸lesehitamise poole. Inimesed 
l‰hevad institutsioonidesse ja 
organisatsioonidesse 
vabatahtlikutˆˆd tegema; nad 
vabandavad end sellega, et neil on 
kontakt maailmaga ning nende s¸da 
muutub k¸lmaks. Nad on 
endassetımbunud ja 
v‰ljapaistmatud. Armastus on Jumala 
jaoks ja inimese hing sureb v‰lja. 
Kristus aga p¸hendab oma j‰rgijad 
individuaalsele tˆˆle, tˆˆle, mida ei 
saa teha volitatud isiku kaudu. 
Jumalateenistused haigete ja vaesete 
jaoks ning evangeeliumi andmine 
eksinutele ei t‰henda komiteedest ja 
organiseeritud heategevusest 
v‰ljaj‰‰mist. Evangeeliumi levitamise 
nıudeks on individuaalne vastutus 
ja pingutus ning isiklik ohverdus.” 

Need on s‰ravad ideaalid, aga 
kuidas me saame neid tegelikkuses 
rakendada? Mida teha selle „jaga 
evangeeliumi eksinutele“-asjaga? 
Alustuseks vıime j‰rgida Jeesuse 
eeskuju. Lugedes evangeeliumi, 
vıime ˆelda, et Jeesus suhtles 
tavaliste inimestega. Ta oli ¸ks neist; 
Ta tˆˆtas koos nendega, Ta sıi koos 
nendega, Ta elas nende hulgas. Nii 
peaksime ka meie sukelduma oma 
¸hiskonda ja ıppima tundma 
inimesi oma ¸mbruskonnas. Jeesus 

oli alati k‰ttesaadav nii v‰ikeste 
lastega emadele, v‰ljaaetud 
leepriahaigetele, kuninglikele 
ametnikele vıi roomlastele. Ta vıis 
r‰‰kida kıigiga, olgu see siis 
religioosne juht, kes tuli ˆˆsel, vıi 
vııramaine naine palaval p‰eval. 
Nii peaksime ka meie olema 
vıimelised r‰‰kima kıigi inimestega 
igas situatsioonis – kooli 
m‰nguv‰ljakul, postkontori 
j‰rjekorras, juuksurisalongis vıi siis 
lennukis.  

Jeesus oli inimeste 
individuaalsete vajaduste suhtes 
tundlik. Ta kasutas erinevates 
situatsioonides erinevaid 
l‰henemisviise. Neli tuhat n‰ljast 
inimest vajas leiba sama palju kui 
Sına. Kunigakoja ametniku poeg 
tervendati nii, et kıik majapidamises 
tˆˆtavad inimesed uskusid. Kaanani 
naise usk prooviti l‰bi ja tasuti selle 
eest. Naine kaevul pidas maha 
jutuajamise, mis muutis tema elu. 
Kuhu iganes Jeesus l‰ks, kellega 
iganes Ta kohtus, haaras Ta igast 
vıimalusest mıjutada inimesi, mitte 
kamandada neid vıi seada ¸les 
reegleid. Ta ei mıistnud hukka, vaid 
kohtus inimestega nende inimeste 
tasandil. Ta h‰‰lestas end nende 
igatsuste, janu ja sisemise t¸hjuse 
j‰rgi ning oli vıimeline pakkuma 
neile „elavat vett“, mis „saab tema 
sees igavesse ellu voolavaks 
allikaks“ (Jh 4:14). 

Kuid j‰rgida Jeesuse eeskuju 
tunnistamisest ei ole alati lihtne. 
Lıppude lıpuks elas Ta praegusest 
hoopis erineval ajal ja hoopsi 
teistsuguses kohas. Tal oli t‰iuslik 
side Jumalaga. Kuidas saame meie, 
ebat‰iuslikud kristlased, oodata 
samasuguseid tulemusi? Kuidas 
saame meie juhtida inimesi 
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Jumalani? 
Pˆˆrdume tagasi Samaaria naise 

kogemuse juurde. “Siis j‰ttis naine 
oma veekannu sinna ning l‰ks tagasi 
k¸lla ja ¸tles inimestele: "Tulge 
vaadake inimest, kes ¸tles mulle 
kıik, mis ma olen teinud! Kas mitte 
tema pole Messias?" ... Aga palju 
samaarlasi sellest k¸last uskus 
Jeesusesse naise sınade tıttu, kes 
tunnistas: "Tema ¸tles mulle kıik, 
mis ma olen teinud" (Jh 4:28-30, 39). 

Kui me esimest korda kohtusime 
selle naisega, siis oli ta keset p‰eva 
¸ksinda kaevul, et vıtta vett. Piibli 
kommenteerijad v‰idavad, et see oli 
seep‰rast nii, kuna ta oli sotsiaalne 
heidik, eiratud teiste naiste poolt, 
kes vıisid kaevu k¸lastada ıhtu 
poole. Tal oli olnud viis abikaasat, 
kuid juutide seadused lubasid ainult 
meestel lahutada oma naistest, mitte 
aga vastupidi. Ja see naine pidi 
kannatama purunenud abielu valu ja 
hilisemat v‰ljaheitmist mitte ¸ks 
kord, vaid viis korda! Kui tema 
viimane mees ei olnud andnud talle 
lahutuspaberit, et lasta tal uuesti 
abielluda, siis vıis ta olla sunnitud 
elama mehega, kes ei olnud tema 
abikaasa, et leida kaitset ja rahalist 
stabiilsust, mida see pakkus. Ta oli 
kehva kuulsusega naine, keda 
inimesed tema linnas h‰sti teadsid. 

Aga kui ta kohtus Jeesusega, 
unustas ta oma halva kuulsuse 
suurest soovist jagada oma 
kogemust. Tema tunnistus, nii lihtne, 
kui see ka on, oli k¸llaldane, et 
veenda paljusid samariitlasi. Nad 
uskusid juba enne Jeesusega 
kohtumist selle naise tunnistuse 
pıhjal. L¸hike kokkupuude 
Jeesusega muutis saamaria naist nii, 
et see oli ilmne kıigile, kellega ta 
kohtus. Tema tunnistuse tulemusena 

said paljudest usklikud.  
Kas meie arust on raske 

tunnistada seep‰rast, et meil ei ole 
olnud kunagi tıelist kokkupuudet 
Kristusega? Kui me ei ole kunagi 
kogenud hea uudise mıju, kuidas 
me siis saame seda teistega jagada? 
Kui me ei tunne Jeesust, kuidas me 
siis saame Temast teistele r‰‰kida?  

Ma olen neljandat pılve 
adventist. Minu vanavanemad, onud, 
t‰did ja vanemad on veetnud oma 
eluaja kirikus tˆˆtades. Ma l‰ksin 
Seitsmenda P‰eva Adventistide kooli 
viiendast eluaastast. Ma kasvasin 
¸les kirikus, kus ma vıtsin osa 
kıigist koosolekutest, Rajaleidjatest, 
adventnoorte programmidest ja 
ıhtutest. Ja ikkagi veel ei olnud ma 
kuulnud tıelisest kogemusest 
Jumalaga. Alles kolmandal 
¸likooliaastal mıistsin ma, et pean 
¸hel vıi teisel viisil otsuse tegema. 
Ma pidin suhtele Jumalaga andma 
vıimaluse ning seda pidevalt Piiblit 
lugedes ja palvetades. Kui see ei 
oleks tˆˆtanud, oleksin ma elanud 
oma edaspidise elu ilma Jumalata. 

Ma alustasin sellega ja ootasin 
siis, et n‰ha, mis toimuma hakkab 
ning see h‰mmastas mind, kui 
kiiresti Jumal endast m‰rku andis. 
Tillukestel, aga siiski 
k‰egakatsutavatel viisidel n‰itas 
Jumal mulle, et Ta tˆˆtab minu elus. 
Mu palved said vastuse viisidel, mis 
mind raputasid ja t‰itsid mind 
imetlusega. Veelgi enam, ma olin 
¸llatanud naudingust, s¸gavalt minu 
seest tulevast rıımust, mida miski 
raputada ei suutnud ning mis 
pıhines teadmisel, et Jumal 
kontrollis mu elu. Lıpuks ometi oli 
see tısi, mu elul oli t‰hendus. 
Omada tıelist kogemust Jumalaga ei 
t‰henda alati suurep‰raseid vestlusi 
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ja imesid. See kıik ei pruugi juhtuda 
‰kki ja korraga vıi dramaatiliselt, 
aga kui sa oled kord Jumalaga 
kokku puutunud, tead sa, et see on 
hea uudis – nii hea, nii vajalik, nii 
jıuline uudis, et sa lihtsalt pead seda 
teistega jagama. Minu kogemus ei 
olnud mingeid erutusv‰rinaid tekitav 
lugu. Ei olnud lihtne jagada midagi 
nii isiklikku, midagi, millel oli mıju 
ainult minu elule. Tundus, et see ei 
olnud k¸llaldane, et veenda 
mitteusklikke Jumala headusest. 
Kuid ma pidin seda jagama – oma 
sıprade ja usukaaslastega, 
inimestega, kes teadsid mind, kes 
n‰gid muutust minu elus. Kui sa ei 
saa jagada oma kogemust Jumalast 
teiste usklikega, siis kuidas saad sa 
loota jagada seda mitteusklikega? 

Kui sa oled kord saanud tıelise 
kogemuse Jumalaga, siis muutub 
selle jagamine kohustuslikuks. Sa ei 
pruugi olla vıimeline pˆˆrama 
tuhandeid inimesi, vıib-olla ei suuda 
sa pˆˆrata isegi ¸hte, kuid sa saad 
k¸lvata seemneid, lubades Jumalal 
tˆˆtada l‰bi sinu ning sa ei peaks 
kunagi seadma kahtluse alla sellise 
tegevuse vıimsust. Sa vıid ju tunda, 
et sinu kogemus on t‰htsusetu, kuid 
iga¸hele on m‰‰ratud teha tema osa 
ning mitte keegi ei saa teha seda 

tema eest. Iga¸hel on antud ‰‰retult 
t‰htis ¸lesanne, mida ta ei saa eitada 
ega ignoreerida... 

Oma kogemuse jagamine ei 
pruugi olla kerge, see vıib olla 
kohati isegi piinlikkust tekitav vıi 
hirmutav, kuid kord, kui sa oled ette 
valmistatud seda tegema, leiad sa 
aina rohkem ja rohkem inimesi, kes 
tahavad sind kuulata, inimesed, kes 
otsivad midagi, inimesed, kellel ei 
ole alternatiive lahendustele. Sa vıid 
tunda ennast halvasti varustatuna vıi 
ebaadekvaatsena, sa vıid tunda, et 
sinu tegevusel pole mingit mıtet, 
kuid Jumal kasutab sind kıige 
¸llatavamatel viisidel, nii sinu enese 
kasu saamiseks kui ka Tema auks. 
„Jumal oleks vıinud saavutada oma 
eesm‰rgi ja p‰‰sta patused ka ilma 
meie kaasabita, kuid selleks, et meie 
iseloom areneks Kristuse iseloomu 
sarnaseks, tuleb meil osa vıtta Tema 
tˆˆst. Selleks, et saada osa kord 
Tema rıımust – rıımust n‰ha Tema 
ohvri l‰bi lunastatud inimesi – 
peame me tˆˆtama koos Temaga 
nende p‰‰stmiseks“ („Aegade 
igatsus“, orig lk 142). Haarates kinni 
igast vıimalusest jagada 
evangeeliumi nagu meie seda 
kogenud oleme, jagame me Kristuse 
missiooni ja Tema rıımu. 
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KO LMA P Ä E V  

Tõeline vabadus 

Deemonite väljaajamine ja 
kultuuritraditsioonid 

Becky  DeOliveira  

Matteuse 15:1‐28; Markuse 1:39 

 „Ma ei taha, et mu majal oleksid 
ainult seinad ja mu aknad oleksid 
kinni. Ma tahan, et kıigi maade 
kultuurid oleksid minu majas vabalt 
esindatud. Kuid ma keeldun oma 
jalgealuse kaotamisest ¸hegi nende 
poolt“ Mahatma Gandhi. 

Mees magas h¸ti pırandal 
pehmel madratsil, kerra tımbunult 
nagu v‰ike laps. Ta oli oma kalli 
sıbra h¸tti magama j‰‰nud p‰rast 
luksulikku sˆˆmaaega ja lugusid t‰is 
lıkkeıhtut. See mees tundis end nii 
mugavalt ja rahulikuna, et ta isegi ei 
liigatanud, kui umbes 
mınik¸mmend meest hiilis hanerivis 
h¸tti, piirates ta vaikselt ¸mber, 
justkui valmistudes mingiks 
naljakaks ¸llatuseks. V‰lja arvatud 
fakt, et kıigil olid odad ja 
ıudust‰ratav n‰gu. Mınel neist oli 
kaasas tırvik. Kui iga¸ks oli leidnud 
oma ıige koha, kˆhatas ¸ks neist, 
justkui tehes kurku r‰‰kimiseks 
puhtaks. Magav mees liigutas, keegi 
tonksas kergelt tema jalgu. Kıigi 
silmad j‰lgisid mehe iga liigutust, 

oodates hetke, mil ta oma silmad 
avab. Lugu, mille kallal nad olid 
kaua aega vaeva n‰inud, l‰henes 
oma kulminatsioonile. Mees 
matsutas uniselt suud, avas silmad ja 
pˆˆras end selili... kohe j‰rsku 
istukile karates. Ta silmad l‰ksid 
hirmust suureks, n‰hes end 
¸mbritsetud meestest ja koheselt 
mıistes, mida see t‰hendas. 
Meesteringi haaras ıel naer. Vahele 
j‰id! Kıik hajus pimedusse... 
Ribadeks lıigatud inimkeha on 
laotatud suurele v‰ligrillile, terve 
k¸la oli koos, maniakaalselt naerdes 
ja kastmepudeleid k‰es hoides. 

“Ma ei saa aru“, sosistan enda 
kırval noortesaalis istuvale 
t¸drukule. „Kas nad sıid ta ‰ra?“ 

Umbes kaksk¸mmend aastat 
tagasi oli filmi vaatamine kodus vıi 
kusagil kinos suur s¸ndmus, nıudes 
alati planeerimist. See nıudis 
vajaliku tehnika rentimist ja 
mınikord isegi insenerikraadi 
omamist – vıi v‰hemalt tugevat 
n‰rvi, et kıik need juhtmed 

5
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omavahel ıigesti ¸hendada, enne 
kui vihahoos popkornikauss aknast 
v‰lja lennutada. Samasuguste 
loogiliste v‰ljakutsete tıttu teadsid 
kıik, et iga ıpetaja vıi noortejuht, 
kes tuleb uksest sisse ratastel 
projektori vıi TV/VCR-iga, muudab 
su elu. ‹kskıik, mida nad olid 
otsustanud n‰idata, sˆˆbis see 
alatiseks m‰llu. Challengeri 
plahvatus ja lıputud kordused 
suurest suitsuspiraalist ikka uuesti ja 
uuesti merre kukkumas... John Huss; 
vıi John Hussi m‰ngiv n‰itleja 
v‰riseval h‰‰lel laulmas: „Jeesus, 
Taaveti poeg...“, taustaks leekides 
tuleriit. Johnny Lingo ja ta k¸mne- 
lehma-naine... Ribadeks lıigatud 
inimkeha, laotatud suurele 
v‰ligrillile... 

Don Richardsoni samanimelise 
raamatu j‰rgi v‰ndatud film „Rahu 
laps“ jutustab Sawi hıimust Paapua 
Uus-Guineas. 1962. aastal, kui 
Richardson ja ta naine Carol asusid 
sinna elama, olid Sawi inimesed 
inimsˆˆjad/peak¸tid, kes omavahel 
sıdisid. Selles v‰‰rastunud kultuuris 
olid v‰‰rtused pˆˆratud pahupidi, 
mırva peeti heaks, seejuures mitte 
lihtsalt tavalist mırva. Selleks,et olla 
„legendaarne“, teeskles Sawi, et 
sıbruneb kellegagi, meelitades ta 
rahulolu tundesse ja siis, kui ta oli 
t‰iesti veendunud sıpruse ehtsuses, 
mırvas ta. 

Needsamad inimesed, kiideldes 
reetulusega ja pidades seda 
v‰‰rtuslikuks oskuseks, naersid end 
ribadeks, kui misjon‰rid r‰‰kisid 
neile Juudast ning pısesuudlusest. 
Nende jaoks oli Juudas loo 
kangelane, „legendaarne“ mees. Kui 
Juuda lugu oleks tehtud 
kauboifilmiks, oleks Juudal valge 
k¸bar ja ta ratsutaks filmi lıpus koos 

kauni naisega p‰ikeseloojangusse. 
Ma olin kolmteistaastane ja mulle 

polnud kunagi mıttesse tulnud, et 
Juudase loole vıiks olla rohkem kui 
¸ks reaktsioon. Mitte kunagi! Sellel 
s¸¸tul eluperioodil tundus mulle, et 
on olemas hea ja halb ja et kıik 
inimesed tervel maakeral, isegi need, 
kellel olid kondid ninarıngasteks, 
saavad sellest aru nii nagu mina. 
Isegi kui keegi tegi midagi halba, 
nagu n‰iteks mırvas ja sıi teist 
inimest, poleks ta midagi muud kui 
anomaalia, mida kıik k¸laelanikud 
p¸¸aksid abitult seletada. „Ma 
kasvatasin ta ¸les heade 
v‰‰rtushinnangutega,“ nutaks ema 
uudisteprogrammis, nina l‰binutetud 
taskur‰tti p¸hkides. „Ta sıi, salvr‰tik 
pılvedel, ja vaatas telekat kıige 
rohkem pool tundi p‰evas – mitte 
kunagi mitte midagi v‰givaldset. Ta 
¸tles endast vanematele proua ja 
h‰rra. Tegi alati oma kodused tˆˆd 
ja polnud kunagi probleemne laps.“ 
Mıni inimene vıib tıesti halb olla. 
Aga ¸hiskondlikult lubatud ja 
aktsepteeritud kurjus? Kurjus, mida 
peetakse heaks? Viha kui armastus? 
Suur ¸lemus, andmas medaleid 
neile, kes petsid/reetsid ja sıid oma 
sıpru? Kas on see tıesti vıimalik, et 
sınad pole midagi muud kui 
puslet¸kkide r‰gastik, suure pusle 
t¸kid, kus ¸kskıik millised kaks 
t¸kki omavahel kokku sobivad. Pole 
mingeid kindlaid reegleid. ‹kskıik 
mida sa teed, ikkagi moodustub pilt? 

Mida rohkem ma sellele mıtlesin, 
seda rohkem – imelik k¸ll – hakkas 
see mulle meeldima. Mulle on alati 
meeldinud ¸llatused – see 
¸llatusmoment, kui avastad t‰iesti 
ootamatu ja uue mıtte. Eureka! Elul 
on uusi, ootmatuid k¸lgi. Eureka! 
Me ei suuda kunagi kıigest aru 
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saada, kuid antud hetkel saad aru 
sellest uuest vaatenurgast. Sa ei saa 
seda igavesti hoida, see pıgeneb su 
haardest, j‰ttes sind taas otsima ja 
arusaamisele p¸¸dlema. Hoia seda 
veel kinni! Naudi selle v‰rsket 
selgust! Vıimatu oli siiski vıimalik. 
Maailmas on inimesi, kes on kıike 
muud kui mina. Maailmas on 
vaatenurki, mis erinevad t‰ielikult 
minu omadest. Neid inimesi ei 
huvita samad asjad, nad ei hooli 
samadest asjadest, neid hirmutavad 
hoopis teised asjad. Nad on midagi 
t‰iesti teistsugust. Mis mıttes? Kas 
tıesti on ka see inimene, kes kiitleb 
reetlikuse, surma ja inimsˆˆmisega? 
Mis on inimlikkus? Mis teeb meist 
inimesed? 

„ƒra ole rumal,“ vastas mulle 
sıber, kui olin temalt samu asju 
k¸sinud. „Su DNA teeb sinust 
inimese.“ 

„Mis teeb sinust kristlase?“ 
„Pattude kahetsemine ja 

Jeesusele j‰rgnemine.“ 
„Aga mis siis, kui sinu jaoks pole 

patt sama mis teiste jaoks? Mis siis, 
kui sulle on ıpetatud, et see, mis on 
enamuse jaoks patt ja kurjus, on 
hea? Inimesed, kes matavad 
abielurikkujaid kaelani masse ja 
loobivad neid kividega surnuks, 
isad, kes mırvavad omaenda t¸treid 
„au“ nimel, hıimud, kes teostavad 
rituaalseid ohverdusi? Nad kıik 
teevad neid asju, sest arvavad, et 
need on ıiged, isegi nıutud. Kuidas 
saaksid neist kristlased, kui nende 
mıtteviis on nii v‰‰rastunud, et nad 
ei suuda teha vahet heal ja halval?“ 

„Ma ei tea. Mis juhtus Sawi 
hıimuga?“ 

„Nalja teed? Sellest on rohkem 
kui kaksk¸mmend aastat. Igatahes, 
p‰rast seda, kui nad olid sˆˆnud 

esimese mehe, olin ma nii 
hirmunud, et l‰ksid WC-sse ja 
sulgesin end ¸hte kabiini.“ 

Kristlastena oleme ıpetatud 
v‰ljuma selle kultuuri piiridest, 
millesse oleme s¸ndinud. Me mitte 
¸ksnes ei peegelda oma vanemaid ja 
¸hiskonda, vaid meie oleme need, 
kes peaksid kehastama Jeesuse 
olemust siin maa peal. Vanasti oli 
nii, et kus iganes l‰‰ne kristlased 
p‰rismaalasi usku pˆˆrasid, 
hakkasid need p‰rismaalased 
kandma valget s‰rki ja lipsu. Nad 
hakkasid laulma kiituslaule. 
Raamatutes, mida ma lapsena 
lugesin, lıpetasid Birma inimesed 
beetlip‰hklite n‰rimise ja nad ei 
kasvatanud enam oma ¸lestıstetud 
h¸ttide all sigu. Niimoodi sai sinust 
kristlane ja sellep‰rast oli alati 
lihtsam pˆˆrata Jumala poole neid 
inimesi, kes juba kandsid valgeid 
s‰rke, kellel polnud sigu ja imelikke 
sˆˆmiskombeid. „Kultuur“ oli midagi 
sellist, mis oli ainult teistel inimestel 
ja pealegi – see oli ıel kultuur. Sa ei 
m‰rkagi, kui s¸gavalt on kultuur, 
millesse sa s¸ndisid, kujundanud 
sinust selle, kes sa oled. Alles siis, 
kui lahkud sellest ja l‰hed 
v‰lismaale, avastad, et teiste 
k‰itumistavad h‰mmastavad sind 
ning sa tunned end tihti 
ebamugavalt ja autsaiderina. 

Lapsena olin tıelises vaimustuses 
teistest kultuuridest, 
riietumisviisidest, kommetest ja teiste 
inimeste keelest. Koos vanematega 
reisides vıisin ma tundite kaupa 
istuda hotellitoa nurgas, k‰es 
Gideoni Piibel, ja vaadata Johannese 
3:16 teksti singali ja tamili „lokkis“ 
keeles, Araabia elegantses 
kritselduses, heebrea vıi korea 
keele kandilises lihtsuses. Ma vıisin 
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veeta tunde, uurides ents¸klopeedia 
seda osa, kus tutvustati kohalikke 
kombeid, imetleda Aasia kirjusid 
kangaid, Hispaania peent pitsi vıi 
Vaikse ookeani palmirandu. Minu 
¸heks suurimaks pettumiseks oli 
see, kui minu kolmandasse klassi 
tuli t¸druk Zambiast, kandes 
teksap¸kse ja T-s‰rki. Sellele 
vaatamata tahtsin ma eelkıige olla ta 
sıber, olla sıbraks kıigile, kes olid 
mujalt p‰rit. Inimeste lıputu 
omap‰ra ja mitmekesisus k¸tkestas 
mind. Mıni vıis solvuda teiste 
jalgade p‰rast! Ma ei suutnud ma ‰ra 
imestada! Jalgade p‰rast! Kes oleks 
vıinud arvata! 

T‰iskasvanu ja lapse erinevus 
seisneb selles,et lapsena ei mıelda 
kunagi eriti kaua ıudsetele asjadele. 
’udused ja ebaıiglus on nagu hane 
selga vesi. Asjad n‰ivad hetkeliste 
haruldustena, nendega pole vaja 
tegeleda. Sa ei seisa nendega 
vastamisi, nad ei sunni sind tegema 
valikuid vıi vıtma ebamugavaid 
seisakuid. 

See, et inimestel on erinevad 
traditsioonid ja v‰‰rtushinnangud, 
vıib tıesti tunduda millegi 
maagilisena. Vıib mıelda, et see 
ongi elu ilu ja v¸rts ja see, mis teeb 
maailma nii ainulaadseks. Ja see on 
ka tısi, kui selle all mıelda 
esteetikat, toitu, kombeid ja keelt. 
Kuid mıte, et v‰‰rtuste poolest pole 
midagi loomuomaselt inimlikku, 
tekitab kergelt ‰revust. Isegi 
natukene rohkem kui kergelt. ƒkki 
ongi see kıige halvem asi maailmas. 

„Maailma paneb liikuma 
erimeelsuste vastastikune mıju, 
nende veetlus ja vastumeelsus. Elu 
on mitmekesisus, surm on ¸htsus. 
Erimeelsuste ja omap‰ra 
tıkestamisega, erinevate kultuuride 

ja tsivilisatsioonide h‰vitamisega 
soosime hukatust elule. ‹ks 
tsivilisatsioon kıigile, tehnika ja 
arengu varjatud kultuses moonutab 
meid ja teeb vaesemaks. Iga 
maailmavaade, mis kustub, iga 
kultuur, mis kaob, kahandab elu 
vıimalikkust“ Octavio Paz. 

Alles hiljuti sattusin lugema 
ajaleheartiklit, kus kirjutati ¸helt 
India saarelt p‰rit noorest naisest, 
kes kuulus madalama kasti 
perekonda. Ta oli oma perekonnas 
esimene, kes omandas hariduse ja 
oli seetıttu oma vanemate uhkus ja 
au. ‹he teise samas k¸las elava pere 
poeg, olles ınnetu, et selle noore 
naise vend oli huvitatud tema ıest, 
otsustas seda perekonda „h‰bistada“. 
Ta rˆˆvis ja v‰gistas selle noore 
naise. Kui see lugu p‰evavalgele 
tuli, otsustas kool, kes alles hiljuti oli 
pakkunud sellele noorele naisele 
ıpetaja kohta, oma pakkumise 
tagasi vıtta. Nad ei soovinud, et see 
„skandaal“ rikuks kooli mainet. Ma 
lugesin seda artiklit mitu korda, et 
veenduda, kas olin ikka ıigesti aru 
saanud. Kuidas on vıimalik, et 
inimene „h‰bistab“ teist inimest, 
k‰itudes kriminaalselt vıi autult? Kas 
nad sellega mitte ei h‰bistanud 
ennast? Loomulikult olen ka varem 
sellise mıtteviisiga kokku puutunud 
ja lugenud sellest, ometi suudavad 
need mind j‰tkuvalt šokeerida. 
Kuidas on see vıimalik, et, olles 
inimolenditena samasugused nagu 
mina, oma DNA-ga, on vıimalik 
kaaluda samu fakte ja jıuda nii 
erinevatele otsustele ja hoiakutele? 

Minu kolmeteistaastase mıistus 
oli kergelt vaimustuses sellest 
mıttest, pluralismi vıimalikkusest, 
sellest, kuidas ¸hele k¸simusele vıis 
olla nii palju vastuseid, ¸hel 
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kristallit¸kil nii palju lıputuid tahke. 
Ma vıisin hoida k‰es kristalli, 
keerates seda p‰ikese poole ¸hes ja 
teises suunas, tehes lıputult avastusi 
ja h¸¸atades kıige selle imelise 
peale, mida see mu silmadele avas. 
Minu kolmek¸mneviieaastase 
mıistus tunneb aga kerget v‰simust 
ja vastikust sellest, missugused 
inimesed on, ja sellest, kui viltu on 
kıik maailmas. Teisisınu, vıib-olla 
oleks hea, kui mıned elu 
vıimalused kaoksid – ja kaoksid 
kiiresti, ilma nutu ja viiulim‰nguta. 
Kaugeltki mitte kıik ei ole v‰‰rtuslik 
ja s‰ilitamisv‰‰rne ainult sellep‰rast, 
et see on mingi kultuuri osa. 
„Erinevused“, kui siia alla kuulub 
v‰givald ja kannibalism, ei ole ei 
imelised ega pınevad. Nad on valu. 
Nad on orjus. Meid ei loodud 
selleks. 

Meeldib see meile vıi mitte, kuid 
me elame kultuuris t‰pselt nii, nagu 
me elame atmosf‰‰ris. See hoiab 
meid maa peal, lastes hingata ja 
elada. Minu jaoks on muidugi kerge 
mıista kusagil India saarel elavaid 
k¸laelanikke hukka nende 
seksistliku ja ebaıiglase k‰itumise 
tıttu, kuna nad asuvad omas mullis 
ja minul on just see ıige terariist, et 
see mull purustada. Ma usun, et 
t‰pselt samamoodi leiaksid nemad 
midagi minu kultuurist, mida hukka 
mıista – midagi, mis minu jaoks on 
nii tavaline ja harjumusp‰rane. Seda 
vıib vırrelda s‰‰skedega. Sa tead, et 
nad on siin, kuid kuna nende 
h‰vitamiseks pole palju midagi teha, 
siis oleme lihtsalt leppinud sellega, 
et nad on. Vehime poolautomaatselt 
k‰tega n‰o ees ja j‰tkame oma 
tegemisi. Elluj‰‰mise ıpitud oskus! 

Liigne mıtlemine ja s¸venemine 
teeb haiget. Kergem on hoida end 

tegevuses, minna edasi. Ja ikkagi, 
mida siis Jumal meilt lıpuks ootab? 
Kuidas saame olla enamat, kui me 
oleme? 

Minu uudishimu oli siiski 
piisavalt suur, et internetis 
googeldada ja leida vastus sellele, 
kuidas „Rahu laps“ lıppes. Tuleb 
v‰lja, et Richardsonide perekond 
leidis viisi, kuidas jıuda Sawi 
hıimuni. Selleks sai mıte nende 
oma kultuurist, mis oli nii l‰hedane 
Jeesuse reaalsusele. See oli Rahu 
lapse idee – ainuke pıhimıte, mida 
kıik Sawi inimesed austasid. See oli 
imikute vahetamine k¸lade vahel. 
Iga mırv, peale rahu lapse mırva, 
oli lubatud. Rahu valitses niikaua, 
kuni elas rahu laps. Richardsonid 
kasutasid seda mıtet, selgitades, et 
Jeesus on rahu laps, kes elab 
igavesti ja kes tuli tooma igavest 
rahu. Paljudest p‰rismaalastest said 
selle tulemusel kirstlased. Arvatavasti 
hakkasid ka nemad kandma valget 
s‰rki ja laulma laulu „Oo arm 
vırratu“, kuid kıik see pole t‰htis. 
Oluline on see, et isegi selles 
v‰‰rastunud, pahupidi kultuuris, oli 
olemas mıte, mis viis Jeesuseni. Ja 
see, koos DNA-ga, on see, mis teeb 
meist inimesed – see k‰egakatsutav 
side Jumalaga. 

Ei ole midagi halba selles, et me 
oleme erinevad – see on tegelikult 
isegi hea, see ongi nii. Me oleme ja 
j‰‰me erinevateks, meeldib see 
meile vıi mitte. Kuid meid pole 
loodud enese rahulolu jaoks. Jeesus 
pakub meile tıelist vabadust olla 
kıike muud kui inimesed, kelleks 
me s¸ndisime. Inimesed oma 
kultuuris, oma valedes ja vigades. 
Sokrates ¸tles targalt: „Uurimata elu 
ei ole elamist v‰‰rt.“ Me kıik saame 
kristlaseks, kaasas oma kultuur ja 
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vaatenurgad, oma maailmapilt, kuid 
miski ei peaks olema vabanduseks 
vıi taksistuseks n‰ha maailma nii, 
nagu Jeesus tahab seda meile 
n‰idata. Ilu ja ıuduse segu, mida 

maailm pakub, on nagu meie ¸mber 
keerlev v‰rviline tornaado, mille 
keskel me vaikselt seisame. Me 
¸tleme: „Ma ei lase oma jalgealusel 
kaduda,“ ja sulgeme oma silmad. 
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NE L J A P Ä E V  

Ta ei tee vahet inimeste 
vahel 

Tervendades igaüht 
Trevor  Young    

Markuse 1:40‐42  

Kui ma olin noorem, siis k‰isin 
¸hes noorteklubis, kus tegeleti lisaks 
spordile ka muude huvialadega. 
Kıik, kes mind tunnevad, teavad, et 
spordil on minu elus t‰htis koht. Ja 
kuna ma olin nii kergejıustikus kui 
jalgpallis p‰ris edukas, siis nautisin 
ma selliseid eeliseid, mida minu 
tiimikaaslased natuke pahaks panid. 
Loomulikult tahtsin ma neid eeliseid 
kasutada, kes ei tahaks? Inimestena 
on meil selline loomus, mis lubab 
meil endid kohelda paremini kui 
teisi. See on inimlik loomus. Meie 
P‰‰stja iseloom on t‰iesti 
teistsugune. Ta kohtleb kıiki 
vırdselt: „siin ei ole keegi parem, 
kui teised, sest Ta ei tee vahet 
inimeste vahel“. Ei loe, kust sa p‰rit 
oled, mida sa oled teinud, kes on su 
vanemad, mida nad omavad, kui 
suur on su pangaarve vıi millist 
ametit pead sa koguduses. Meie 
Issandale ei loe need asjad, Ta n‰eb 
meid sellistena, nagu me oleme: 
patustena, kes vajavad Tema 

p‰‰stvat armu. Ta ei n‰e meid nii, 
nagu maailm n‰eb, sest meie n‰eme 
vaid v‰limust. 

Kuid Tema vaatab s¸gavamale ja 
n‰eb t‰ielikku pilti. “Inimene n‰eb, 
mis on silma ees, aga Issand n‰eb, 
mis on s¸dames.” Meil kellelgi ei ole 
eeliseid. 

Piibel kirjutab, et me kıik oleme 
s¸ndinud patustena ja vormitud 
¸leastumises. Patu tagaj‰rjena 
kannatab mıni meist v‰‰rarengute, 
haiguste ja f¸¸siliste ning vaimsete 
ebakılade k‰es. Mında neist 
haigustest on vıimalik ravida, sest 
Jumal on arstidele andnud teadmisi. 
Kuid Suur Arst ei paranda mitte 
ainult meie f¸¸silist ja vaimset 
tervist, vaid ka vaimulikku olukorda. 
Selleks, et meid tervendada, peab Ta 
alustama meie hingest. Ta alustab 
meie s¸damest ja seej‰rel ravib ka 
meie f¸¸silised ja vaimsed ebakılad. 
Kuid selleks peame uskuma, et Ta 
on suuteline seda tegema. „Aga ilma 
usuta on vıimatu olla meelep‰rane, 

6
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sest kes tuleb Jumala juurde, peab 
uskuma, et tema on olemas ja et ta 
annab palga neile, kes teda otsivad” 
(Heebrea 11:6). On palju neid, kes 
tunnevad end jalge alla tallatuna, 
rıhutuna ja julgusetustena – nagu 
eluheidikud. ƒrgu teie s¸da 
ehmugu, sest Jeesus tuli otsima ja 
p‰‰stma neid, kes on kadunud, 
julgustama arglikke ja juhtima 
patuseid meeleparandusele. P¸hakiri 
¸tleb,et „Tema juurde toodi palju 
kurjadest vaimudest vaevatuid, ja ta 
ajas neist vaimud v‰lja sınaga ning 
tervendas kıik haiged, et l‰heks 
t‰ide, mida on r‰‰gitud prohvet 
Jesaja kaudu: "Ta on vıtnud ‰ra 
meie haigused ja kandnud meie 
tıved“" (Matteuse 8:16-17). Milline 
imeline tunnistus, me vıime seetıttu 
olla kindlad, et Ta tervendab iga¸ht, 
nii rikast kui vaest ja isegi heidikuid, 
nagu pidalitıbiseid. 

Pidalitıbi oli tol ajal kıige 
kohutavam haigus. Selle ravimatu ja 
nakkav loomus ja kohutavad 
tagaj‰rjed ohvritele t‰itsid ka kıige 
julgemad kartusega. Juutide seas oli 
levinud arusaam, et see oli karistus. 
Traditsiooni kohaselt tuli 
pidalitıbine kuulutada ebapuhtaks 
ning isegi ıhk saastus tema 
hingamisest. Ta pidi ise kuulutama 
oma haigusest, kandma erilisi riideid 
ja tegema h‰‰lt, et inimesed teaksid 
pıgeneda tema nakkusohtlikust 
l‰hedusest („Suure Arsti j‰lgedes“, lk 
45). 

P¸hakiri (Markuse 1:40-42) r‰‰gib 
loo pidalitıbisest, kes tuli Jeesuse 
juurde, ˆeldes: “Kui sa tahad, siis sa 
vıid mu puhtaks teha!” Ta oli 
kuulnud h‰id sınumeid Jeesuse 
teenistusest ja teadis, et Ta aitas 
kıiki, kes Tema juurde tulid ning ei 
pˆˆrdunud ‰ra kellestki. Ta 

p¸hendus P‰‰stja otsingutele, 
hoolimata sellest, kui keeruline see 
oleks. Ta uskus kıigepealt, et Jeesus 
vıib ta terveks teha, ning siis 
usaldas, et Ta seda ka teeb. Selle 
tulemusena kasvas usk tema 
s¸dames ja ta mıtles ainult 
tervenemise lootusele. 

Tema silmad olid suunatud 
Jeesusele ning ta teadis, et ainult 
P‰‰stja vıib anda eluandvat v‰ge, 
tervendamaks teda sellest haigusest, 
mis h‰vitas tema surelikku liha. Ta 
uskus ja selle tulemusena sai 
terveks. Iga¸hele meist on antud 
usk, kuid vaid meie saame seda 
kasutada. 

Ja kui me tuleme Jeesuse juurde, 
peame kıigepealt uskuma, et Ta on 
ja et Ta tasub neile, kes Teda 
alandlikult otsivad. Kıik, kes 
langevad Tema jalge ette ja ¸tlevad 
usus: „Issand, kui sa tahad, siis sa 
vıid mind puhtaks teha, kuulevad 
vastuseks: „Ma tahan, saa puhtaks!““ 
(Matteuse 8:2-3). 

Mınikord oleme me nii haiged ja 
koormatud, et ei suuda ise meistrit 
otsida. Kuid meie sıbrad vıivad 
tegutseda meie heaks ja soovida, et 
me terveks saaksime. Piibel r‰‰gib, 
kuidas halvatud mehe sıbrad tıid ta 
voodiga Jeesuse juurde (Matteuse 
9:2). Rahvast oli nii palju, et nad ei 
p‰‰senud majja sisse, kuid nad olid 
veendunud, et kui nad saavad ta 
Jeesuse juurde viia, siis saab ta 
terveks. Nad ei lasknud millelgi end 
takistada. Nad tahtsid ta sisse viia, 
aga kui nad mıistsid, et tavalised 
teed ei toimi, viisid nad kanderaami 
katusele ja lasid sıbra sealtkaudu 
majja. Kui Jeesus n‰gi nende usku ja 
veendumust, et vaid Tema saab teda 
terveks teha, siis ınnistas eluandev 
P‰‰stja kıigepealt seda igatsevat 
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s¸dant. Ta oli n‰inud esimesi 
usuk¸bemeid kasvamas kindlaks 
veendumuseks, et Tema on patuse 
ainus abiline, ja n‰gi seda, kuidas 
see usk tugevnes iga katsega jıuda 
Jeesuse juurde. N¸¸d ¸tles Ta 
sınad, mis olid muusika kannataja 
kırvadele: „Ole julge, poeg, sinu 
patud on sulle andeks antud” 
(Matteuse 9:2). „Patukoorem veeres 
maha tema hingelt ja andestuse rahu 
t‰itis tema meeled. Tema f¸¸siline 
valu oli kadunud ja t‰ius taastatud. 
Abitu halvatu sai terveks ja 
s¸¸diolev patune sai andeks“ 
(„Ajastute Igatsus“, lk 227). 

Kujutle, et sul on sellised sıbrad, 
kes hoolivad sinust sedavırd, et on 
valmis tegema kıike, et sind aidata. 
Need sıbrad tulevad siis, kui sa oled 
poris, ja aitavad sind p¸sti. Need on 
sellised kaaslased, kelle sarnaseks 
me peaksime saama – Piibel 
tunnistab, et keegi ei tohiks vaadata 
iseendale, vaid kandma teiste 
koormaid. Kui sa oled haige vıi 
keerulises olukorras ning kıik su 
¸mber tundub kildudeks lagunevat, 
siis on kıige krooniks sinu sıprade 
julgusetuks tegevad sınad ja teod. 
Sellistel hetkedel vajad sa julgustust, 
mitte laitust. Ja kui sa seda sıpradelt 
ei saa, siis noomi neid Jeesuse nimel 
ja hoia oma silmad Tema peal. Nii 
nagu ¸ks laul ¸tleb: „Kui sa mıtled 
Jeesusest ja mıistad ta armu 
s¸gavust, siis saab t¸hiseks kıik 
t¸hine meie P‰‰stja suuruse ees.“ 

Samas on alati olemas neid, kes 
tahavad n‰ha, et me j‰‰ksime patu 
k¸¸si ja langeksime olukordade 
koorma all. Need inimesed on 
komistuskivideks. Selle asemel, et 
koos meiega rıımustada, kaebavad 
ja kurdavad nad samamoodi nagu 
variserid. Kuid siiski vıid tunda 

rıımu sellest, et Jeesus vıib terveks 
teha ja vabastada sind mis tahes 
haigusest, olukorrast vıi patust ,mis 
sind r¸ndab – ning see, keda Poeg 
vabaks teeb, on vaba. 

Mınikord juhtub, et patt ja 
raskused ei vıta meilt ‰ra lootust, 
vaid kasvatab meid. Lootus 
tervenemise j‰rele pıleb meie 
s¸dames. 

Me ei tea, millal see juhtub, kuid 
me oleme kindlad, et see saab 
kunagi tıeks. Meie kindlus ei tule 
meist enestest, vaid lasub Temal, 
meie P‰‰stjal ja Issandal, ıiglasel 
Jeesusel Kristusel. Piibel tunnistab, 
et Tema sına ei tule t¸hjana Tema 
juurde tagasi, vaid t‰idab eesm‰rgi, 
milleks see v‰lja saadeti. Kui Tema 
seda ¸tleb, siis sa saad selle, usu 
seda, tegutse selle nimel ja sa 
saavutad selle. Mınikord peame 
ootama seni, kuni meie p‰‰ste 
saabub. Seep‰rast peame olema 
kannatlikud. Kuid p¸hakiri tunnistab 
sellest, kui tugev vıib olla inimene, 
kui ta ootab Issandat. „Kes ootavad 
Issandat, saavad uut rammu...” 
(Jesaja 40:31). 

Meist vıivad saada ¸hiskonna 
heidikud olukordade tıttu, milles 
me viibime. Meie niinimetatud 
sıbrad ja kaaslased h¸lgavad meid 
ja meid j‰etakse eemale pidudest, 
kogunemistest jm kohtadest. Luuka 
8:43 r‰‰gib loo naisest, kes oli 12 
aastat olnud veritıbine, kulutanud 
kogu oma raha arstide ja ravimite 
peale, kuid miski ei aidanud. Siis 
kuulis ta Jeesusest ja teadis, kuhu 
Jeesus suundub. Ta usaldas P‰‰stja 
armastust ja teadis, et see oli tema 
ainus lootus kunagi terveks saada. 
Kui ta Jeesuse juurde l‰ks, n‰gi ta 
ainult suurt rahvamassi. Ning see 
muutis naise jaoks Jeesuse juurde 
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p‰‰semise ja Temaga r‰‰kimise 
peaaegu vıimatuks. Nii ta otsustas 
oma s¸dames ning uskus, et kui ta 
saab puudutada vaid Jeesuse 
riideserva, siis saab ta terveks. Ta 
tr¸gis l‰bi rahvamassi, kuni ulatus 
puudutama Jeesuse kuue palistut. Ja 
selsamal hetkel sai ta terveks. 
Mınikord vıime tunda endid ara ja 
masendununa, sest raskused on 
meid pikkade aastate jooksul maha 
surunud. Johannese 5:2 tunnistab 
mehest, kes oli olnud halvatud 38 
aastat. Ta pidi olema alla andnud ja 
mıtlema kahtlusemıtteid. Ta pidi 
kahtlema selles, kas tema jaoks on 
veel lootust. Me kıik vıime seda 
mıista. Proovime end panna selle 
mehe olukorda, kes vıib olla meie 
sıber, naaber vıi sugulane. Kas sa 
suudad ette kujutada, kuidas ta 
ennast tunneb? Mida on ta mıelnud 
selle pika 38 aasta jooksul? N¸¸d 
l‰heb Jeesus temast mˆˆda ja mees 
peatab ta. ƒra mıtle hetkekski, et oli 
juhus, et Jeesus tuli just seda teed. 
See oli jumalik ettem‰‰ratus, sest 
P‰‰stja saabub alati m‰‰ratud ajal 
ning see p‰ev pidi olema selle mehe 
p‰‰step‰ev. Jeesus teadis selle mehe 
lugu ning seep‰rast pani Ta proovile 
ka tema usu, k¸sides, kas ta tahab 
terveks saada? See k¸simus kandis 
vaimulikku tagamıtet, sest Jeesus 
teadis juba, et mees tahab terveks 
saada oma haigusest. Kuidas oleks 
ta pidanud P‰‰stjale vastama? Kuidas 
vastaksid sina, kui oleksid 
samasuguses olukorras Suure Arsti 
ees? 

Loomulikult oli tema usk nırk. 
Ta vastas, keskendudes neile 
takistustele, mis tema teel olid. Selle 
asemel, et vaadata Jeesusele ja Tema 
tıotustele, keskendus ta oma 
probleemidele, unustades selle, et 

vee segamine, mida ta ootas, p‰rines 
sellestsamast Elavast Allikast, kes 
temaga r‰‰kis. Vennad, olge julged, 
hoolimata sellest, millised olukorrad, 
haigused vıi raskused teid tabavad, 
‰rge kartke, sest me teenime vıimsat 
Jumalat, kes hoolib meie kartustest 
ja tunnetest. Ta kuuleb oma laste 
nuttu ja t‰idab alati meie vajadused, 
seega hoidkem oma silmad Tema 
peal. Hoidke kinni Tema tıotustest, 
sest need on kindlad, ja elage Tema 
sına j‰rgi, sest see on tıde. Kuid 
Saatan, kıigi valede isa, m¸rgitab 
sinu mıtteid kahtluseseemetega ja 
uskmatusega, mis nırgestab sinu 
usku ja paneb sind lootust kaotama. 
Kuid lootus on olemas ja me ei leia 
mingit kergendust, kuni kiirustame 
hinge tervendaja juurde. Rahu, mida 
ainult Tema saab anda, v‰rskendab 
vaimu ja tervendab keha. Jeesus tuli, 
et h‰vitada kuradi tegusid. Temas on 
elu ja Ta ¸tleb: „Mina olen tulnud, et 
neil oleks elu, ja oleks seda 
¸lirohkesti“ (Johannese 10:10). 

Luuka 7:1-16 kirjeldab erinevaid 
imetegusid, mida P‰‰stja tegi. 

„V‰epealik oli v‰ga oluline mees 
Rooma riigis. Teda imetleti juudi 
vanemate poolt, sest tema oli neile 
ehitanud s¸nagoogi. Ta austas 
Jumala teenimist ja oli lahke juutide 
kui Tema teenrite vastu. Ta tundis 
ennast v‰‰rtusetuna, et tulla P‰‰stja 
ette, ja pˆˆrdus juudi vanemate 
poole, et need edastaksid tema 
soovi teenri tervendamiseks. 
Sıjav‰epealik ei kahelnud Kristuse 
v‰es. Ta isegi ei palunud, et Jeesus 
tuleks isiklikult kohale imetegu 
sooritama. „‹tle aga sına,“ ¸tles ta, 
„siis mu sulane paraneb.“ 
Sıjav‰epealiku halvatud sulane oli 
suremas. Jeesus imetles tema usku ja 
tervendas tema teenri isanda usu 
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peale“ („Ajastute Igatsus“, lk 317). 
Luuka 18:35 r‰‰gib loo pimedast 

kerjusest, kelle Jeesus terveks tegi. 
Jeesus ei hooli sellest, kes sa oled 
vıi kus sa oled, Ta armastab iga¸ht. 
Isegi kerjused kogesid Tema armu. 
Aeg-ajalt peame tıstma oma h‰‰le 
Looja ja Lunastaja poole, sest vaid 
Tema vıib meid p‰‰sta sellest 
patusest elust. Kui teised proovivad 
meid vaikima sundida, et takistada 
meie jıudmist armu auj‰rje ette, siis 
peame veelgi kıvemini h¸¸dma. 
Kujuta ennast pimedana, kes mitte 
midagi ei n‰e. Juba see peaks sinu 
usku tugevdama, sest sa oled 
inimeste ja looduse meelevallas. Et 
asi oleks hullem, pead sa veetma 
oma elu vaesuses ja andameid 
kerjates. Luukas ¸tleb, et pime 
kerjus kuulis, et Jeesus on l‰hedal. 
Kuidas tema vaim k¸ll rıımustas! 
Jeesuse kuulsus oli levinud ja 
seetıttu oli see mees kuulnud neist 
imedest ja tervendamistest, mida 
Jeesus oli teistele teinud. Seda 
kuuldust, et Jeesus on l‰hedal, pidi 
ta uskuma, sest ta ei saanud seda ise 
n‰ha. Tema usk oli see, mis pani ta 
kisendama. „Jeesus, Taaveti Poeg, 
halasta minu peale!” Nagu arvata 
vıib, oli seal neid, kes tahtsid tema 
rıımu varastada ja vaigistada tema 
h¸¸du ainsa tervenemislootuse 
poole. Kuid ta ei lubanud mitte 
kellelgi seista enda teel ja kuigi 
Jeesus ei kuulnud, ei lasknud ta 
sellest ennast heidutada. Ta h¸¸dis 
kıvemini. N¸¸d tervendas Suur Arst 
haige. Ta kuuleb neid h¸¸deid, 
mida Tema lapsed tıstavad, ja t‰idab 
nende vajadused. Jeesus teadis juba 
olukorda ja kui Ta k‰skis mehe enda 
juurde tuua, siis Ta k¸sis, mida mees 

tahab. Jeesus tahtis kuulda Tema 
usust. Ta tahtis tervendada tema 
patuhaiget hinge. Usus vastas mees: 
“Issand, et ma j‰lle n‰eksin!” Jeesus 
tegi ta terveks ja tervendatu ¸listas 
Jumalat. Ta tuli maailma p‰‰stma 
kıiki, kes Teda usuvad ja vastu 
vıtavad. Me ei ole enam vıırad, 
vaid Jumala lapsed ning me oleme 
Kristuse trooni kaasp‰rijad. 

Jeesus ei tee vahet inimeste 
vahel. Ta ei hooli sellest, kas sa oled 
jurist, arst vıi raamatupidaja 
¸hiskonna kırgklassis vıi hoopis 
kojamees, koduabiline vıi 
pr¸givedaja teisel pool. Ta ei vaata 
seda, kas sa oled ¸mbritsetud 
sıpradest ja armastatutest vıi elad 
¸ksi vıi koguni tunned ennast 
heidikuna. Ole kindel, sest Tema 
silmis on iga inimese hing vırdse 
v‰‰rtusega. Temas on eluandev v‰gi 
ning see on olemas ka praegu, kui 
Ta teenib taevases p¸hamus meie 
heaks just nii nagu siis, kui Ta 
kındis siin maa peal.  

Ta tervendab kıik haigused, 
hoolimata sellest, kas need, kes 
Tema juurde tulevad on rikkad vıi 
vaesed, sıltumata nende vanusest, 
rahvusest, tuntusest, nahav‰rvist, 
sotsiaalsest klassist ja vaimulikust 
ametist. Kıik on kutsutud Tema 
juurde ja elama. “‹kski, kes usub 
temasse, ei j‰‰ h‰bisse.” Ei ole ju 
erinevust juudi ja kreeklase vahel...” 
(Roomlastele 10:11-12). “Rikas ja 
vaene kohtuvad, Issand on loonud 
need mılemad” (’petussınad 2:2). 
“Iga¸ks, kes h¸¸ab appi Issanda 
nime, p‰‰stetakse” (Roomlastele 
10:13). Siin ei ole eelistusi; Ta ei tee 
vahet inimeste vahel 
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R E E D E  

Skandaalne 

Jalgade pesemise kultuur 
Beth  Holford  

Johannese 3:1‐17 

Heitkem hetkeks pilk minu ellu: 
on hingamisp‰eva hommik. Olen 
‰ratuskella juba mitu korda kinni 
pannud ja n¸¸d ¸ritan pesta, 
riietuda, s¸¸a hommikust ning 
harjata hambaid – kıike ¸hel ajal. 
Kiirust ¸letades sıidan kirikusse, 
s‰tin veel juukseid auto tahavaate 
peeglisse vaadates ja jooksen 
seej‰rel kirikusse ning vıtan koha 
sisse lauluproovis. Lauluharjutuse 
vaheajal heidan hajameelse pilgu 
infolehele, kus kirjas p‰evakava. Ma 
olin unustanud, et t‰na on 
osasaamisteenistus. Te vıite n¸¸d 
mıelda, et olin ‰rritunud, kuna 
polnud saanud end selleks ette 
valmistada. Kuid tegelikult mıtlesin 
mina hoopis oma jalgadest. Mu 
varbak¸¸ned vajaksid lıikamist ja 
mu kandadel on nahk veel kare 
suvel mere ‰‰res olekust. Ja mis 
kıige jubedam, ma kannan sokke, 
milles on augud. Ma kaotan j‰rje 
lauluharjutuses, sest otsin mıttes 
vabandusi, kuidas jalgade 
pesemisest eemale hiilida. 

N¸¸d kujutagem ette midagi 

natuke teistsugust. On neljap‰eva 
ıhtu. Olime kındinud enamuse 
p‰evast ning ilm polnud meie 
r‰nnakut soosinud. Deodorandi 
puudusel ei lıhnanud keegi meist 
just h‰sti. Ja nii-ˆelda „praktilised” 
pealt lahtised nahast sandaalid 
muudavad jalad tıeliseks 
pedik¸¸rija unistuseks – villid, 
konnasilmad ja sissekasvanud 
k¸¸ned. Teed, mida mˆˆda me 
kındisime, oleks vıinud pidada 
kergelt ka pr¸gilaks, rentsliks vıi 
p‰ris sopaauguks. Kui me jıudsime 
ˆˆbimiskohta, mida rentisime, siis 
esimene asi, mida soovisime teha, 
oli jalgade pesemine. 

Ok, tuleme asja juurde tagasi. 
Teeme v‰ikese tagasivaate jalgade 
pesemise traditsioonile, nii nagu see 
oli enne seda, kui Jeesus selle pea 
peale pˆˆras. Jalgade pesemine oli 
nii-ˆelda ¸hiskonnas puudusi 
esiletoov ¸lesanne. Sellises 
situatsioonis, kus olid Jeesus ja 
Tema j¸ngrid, pidi sulane pesema 
kıigi k¸laliste jalad enne, kui nad 
vıisid asuda sˆˆmise juurde. S¸¸a 

7 
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mustade jalgadega t‰hendas juudile 
ebapuhtust. Selline teguviis aitas 
kaasa sotsiaalse hierarhia 
s‰ilitamisele. Ja seega pidi kıige 
madalamal auastmel olev inimene, 
tavaliselt mitte-juudist sulane, 
pesema kıigi teiste haisvad, mustad, 
karmistunud jalad. Sellist inimest 
polnud aga kohal Jeesuse ja tema 
j¸ngrite sˆˆmaajal, seega vıttis 
Jeesus endale madalatest madalaima 
osa. 

Niisiis teeb see Jeesuse teguviisi 
skandaalseks, h‰irivaks ja piinlikuks 
kıigi kohalolijate jaoks. Uurime veel 
edasi selle loo tagamaid. Keegi ei 
teinud ¸htegi kommentaari ega 
ettepanekut jalgade pesemise kohta, 
kuigi sellises situatsioonis vıis iga 
mees ise oma jalgu pesta vıi siis 
pidanuks madalamal auastmel olev 
j¸nger pakkuma ennast seda 
¸lesannet t‰itma. Ellen White 
kirjutab raamatus „Ajastute Igatsus“ 
sellest, et varem selle p‰eva 
p‰rastlıunal olid j¸ngrid omavahel 
vaielnud enda positsiooni ¸le grupis, 
kıik seades esikohale ennast. E. 
White j‰tkab: „Keegi j¸ngritest pidi 
seda n¸¸d tegema, kuid haavunud 
meestest polnud keegi tahtlik sulase 
osa t‰itma. K¸lmaverelise 
¸kskıiksusega istusid kıik paigal. 
Vaikimine kıneles tahtmatusest 
alanduda” (lk 644). Kasutades 
veidike poeetilisemat keelt, ¸tleksin 
ma, et see sˆˆmaaeg pidi olema 
kıigi jaoks ¸limalt piinlik. Peetrus 
vıis vaadata t‰hendusrikkalt otsa 
Bartolomeusele, kes seepeale tardus 
ja suunas vıib-olla oma pilgu teisel 
pool lauda istuvale Toomasele, kes 
kıhklematagi ootas n¸¸d, et 
Taddeus tıuseks p¸sti ja t‰idaks 
¸lesande. Ma kujutan ette, kuidas 
Jeesus, istudes laua otsas, n‰gi 

murtud s¸damega seda, mis lauas 
toimus, samal ajal teades, et need on 
Tema viimased p‰evad inimesena. 
Kuid Tema j¸ngrid ei paistnud 
olevat veel midagi ıppinud. Aeg 
mˆˆdub, Jeesus j‰tkab ootamist. 
Lastes sˆˆgil oodata, annab Jeesus 
igale j¸ngrile vıimaluse end 
alandada vıi siis mıtteis kırvale 
heita soov olla sulase osas ning 
ajada seda ¸lesannet ¸ksteise kaela. 

Lıpuks ta tıuseb ¸les. 
Vıib-olla j¸ngrid mıtlevad, et ta 

l‰heb kutsuma maaomanikku, et see 
muretseks neile sulase, kes t‰idaks 
jalgade pesija ¸lesannet. Vıib-olla 
keegi neist mıtles, et Jeesus kınnib 
n¸¸d madalaima j¸ngri juurde ja 
noomib teda mittevalmiduses 
teenida. Ta ei saanud ju kındida 
veenıu juurde. Jeesus, kelle ette 
mıned p‰evad tagasi inimesed 
heitsid oma rıivad, ei vıta endalt ju 
kuube ‰ra ega j‰‰ aluspesu v‰ele. 

Need k‰ed, mis ravisid 
pidalitıbise, ‰ratasid surnuid, 
‰‰rmise t‰psusega panid paika iga 
t‰he taevas, need k‰ed ei saa ju 
hakata eemaldama mustust kuivalt 
pragunenud nahalt. Tulles tagasi 
Ellen White sınade juurde: „See 
teguviis avas j¸ngrite silmad. Kibe 
h‰bi ja alandus t‰itis nende s¸dant. 
Nad mıistsid sınatut etteheidet ja 
n‰gid end uues valguses.” 

Minnes tagasi mu oma loo 
juurde, selle, millega see jutustus 
algas, tahan mıtiskleda selle ¸le, 
mida t‰hendab jalgade pesu 
t‰nap‰eval. Paljud erinevad 
traditsioonid ja t‰hendused saadavad 
seda teenistust erinevates maailma 
osades. Mınele kogudusele 
t‰hendab see traditsioon viha ja 
erimeelsuste lepitamist kirikusiseselt. 
Teistel on v‰heke moderniseeritud 
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idee ning nad hııruvad hoopis 
niisutavat kreemi vendade-ıdede 
jalgadele. Vahel tundub, et uus 
hermeneutika (tekstide 
tılgendamine – tlk) koolkond on 
avastanud, et osadusteenistuse 
hingamisp‰eva peaks tılgendama 
„k¸lasta teist kogudust”-
hingamisp‰evana. Mis on siis 
osadusteenistuses nii ebamugavat, et 
inimesed soovivad sellel p‰eval 
kirikust puududa? Vıib-olla on 
inglastel tıesti nii madal 
piinlikkusl‰vi. Vıi libiseb lihtsalt 
tasapisi selle traditsiooni mıte meil 
k‰est. 

Johannese evangeeliumi 13. 
peat¸ki alguses nendib autor: 
„Jeesus teadis, et tema tund on 
tulnud minna sellest maailmast ‰ra 
Isa juurde. Tema, kes oli armastanud 
omi selles maailmas, armastas neid 
lıpuni.” See alandlikkuse ja 
armastuse demonstratsioon oli 
Jeesuse lahkumiskink nii j¸ngritele 
kui ka meile. Kui j¸ngrid oleksid 
mıistnud, mida nende ’petaja pidi 
kohe-kohe l‰bi elama ning 
hoolimata sellest teadmisest ei oleks 
oma jalgu selleks auks ette 
valmistanud, oleks „teenistus“ olnud 
ebavajalik ja ıınestav. 

Kui tundsin piinlikust oma 
jalgade olukorra ¸le, ei mıtle ma 
erinevust meie praeguse h¸gieenilise 
jalgadepesu ja originaals¸ndmuse 
vahel. Samal ajal, kui olin mures 
selle p‰rast, et keegi vıiks mind 
endale jalgade pesemise paariliseks 
paluda, ei torganud mulle p‰he, et 
j¸ngrid seisid silmitsi faktiga, et 
nende Isand teenis neid. Kui ma ei 
suuda taluda mıtet, et mu 
hingamisp‰evakooli ıpetaja n‰eb 
mu „v‰hem kui t‰iuslikke“ jalgu, siis 
kas suudan siiralt avada oma 

s¸dame Jumalale? Tean, et kui mu 
jalagade pesemise paariline saaks 
heita pilgu mu s¸dametunnistusele, 
siis teaks ta, et lıikamata 
varbak¸¸ned oleks mu kıige 
v‰iksem mure. Igatahes, minu 
kogemuste pıhjal algab antud 
teenistuse kiriku-poolne v‰‰ritiesitus 
pedik¸¸rist tulnud jalgadega ning 
lıpeb sellega, et p¸¸ame esitleda 
endid t‰iuslike vıi v‰hemalt oma 
iseloomu korrigeeritud, tsenseeritud 
variandina. Kirik lakkab olemast 
haigla ning saab ¸ha enam 
poodiumi sarnaseks. 

Kui me ei saa olla siirad oma 
langenud kaaslastega, kuidas 
loodame silmitsi seista oma t‰iusliku 
Looja Jumalaga? Kas peidame oma 
metafoorsed jalad, ¸ritades maha 
n¸hkida jubedat mustust nii 
m‰rkamatult kui vıimalik? Vıi 
p¸¸ame, nagu Peetrus, Jumala 
pakutavast teenistusest hoopiski 
loobuda? Vıib-olla oled kuulnud 
inimesi kınelemas – kui keeldume 
oma tıelist olemust Jumalaga 
jagamast, siis seame samal ajal 
k¸sim‰rgi alla Tema vıime meid 
vastu vıtta, armastada ja p‰‰sta. 
Samas arvan, et sel viisil toimides ei 
suuda me ka aktsepteerida Tema 
h‰mmastavat alandlikkust ning 
suursugust armu. 

Samamoodi petame oma kaaslasi, 
kellega seda teenistust l‰bi viime, 
kui esitleme neile v‰rskelt pestud 
jalgu. 

Ellen White on kirjutanud 
raamatus Pastoral Ministry (lk. 170): 
“Selle teenistuse eesm‰rk on 
meenutada meie Looja alandlikkust 
ja ıppetundi, mis Ta andis meile, 
pestes oma j¸ngrite jalgu. Inimesel 
on kalduvus hinnata end enam kui 
oma venda, tˆˆtada ja teenida enese 
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heaks, otsida kırgeimat kohta ning 
tihti tıusevad kurja-kahtlused ja 
kibeduse vaim t¸histe asjade p‰rast. 
P¸ha ıhtusˆˆmaaeg s¸mboliseerib 
vabanemist nendest 
valearusaamadest, et tuua inimene 
v‰lja isekusest ja enese¸lendamisest 
vaimu alandlikkusele, mis juhib teda 
pesema oma venna jalgu." Ehk oleks 
meil vaja harjutada nii oma maistes 
kui vaimulikes suhetes avatust. 
Avatus omaenda l‰bikukkumiste 
suhtes, tehtud otseteede ja 
sissetallatud radade suhtes ja 
segadused, millesse oleme end 
unustanud, kutsuvad esile nii meie 
endi kui teiste alandlikkuse. See 
kutsub kuulajat reageerima 
alandlikult, selle asemel, et meie ¸le 
kohut mıista ja meid hukka mıista. 
Seep‰rast on Jeesus kıige enam 
¸lendatud, kui oleme madalaimad ja 
n‰eme oma vajadust oma P‰‰stja 
j‰rele, sest need on hetked, mil 
vıtame vastu Tema ohvri meile 
tıeliselt vajalikuna. Apostel Paulus 
kirjutab 2. Korintose kirjas: „[Jeesus] 
¸tles mulle: „Sulle piisab minu 
armust, sest nıtruses saab v‰gi 
t‰ielikuks! Nii ma siis kiitlen 
meelsamini oma nıtrusest...”” Kuigi 
see vıib tunduda pigem ‰‰rmuslik 
reageering Jumala p‰‰stvale 
vıimule, arvan ma, et olemuselt on 
see revolutsiooniline idee. 
Praktseerides sellist ‰‰rmuslikku 
ausust, vıib anda t‰iesti uue 
dimensiooni viisile, kuidas meie, 
adventistid, mıistame kogudust, 
j¸ngerlust ja isegi Jumalat.  

Arvan, et kasulik oleks vıtta aega 
ja tuua v‰lja midagi tekstist, millele 
t‰na keskendume. Oleme lugenud 
vaid Johannese 13:1-17, aga kui 
j‰tkame peat¸ki lugemist, m‰rkame, 
et Jeesus ennustab nii Juudase 

reetmist kui ka Johannese salgamist 
peaaegu kohe p‰rast seda, kui Ta on 
pesnud nende jalad. Jeesus ei anna 
sellega mitte ainult pıhimıttelise 
ıppetunni alandusest ja teenimisest, 
vaid Ta teeb seda kıike, teades, et 
enamus j¸ngritest on mıne tunni 
mˆˆdudes selle t‰iesti unustanud 
vıi seda alahinnanud. Ellen White¥i 
arvates oli just Jeesuse suur 
alandlikkuse tegu see, mis juhtis 
Juudase otsust Teda reetma 
variseridele. Ta kirjeldab situatsiooni 
j‰rgnevalt: “Juudas oli n¸¸d 
haavunud Kristuse teost pesta 
j¸ngrite jalgu. Kui Jeesus alandas 
end nii palju, siis Ta ei vıinud olla 
Iisraeli kuningas, mıtles ta. Kıik 
lootused aust ajutises kuningriigis 
olid h‰vitatud. Juudas oli jıudnud 
j‰reldusele, et Jeesust j‰rgides pole 
tal midagi vastu saada. P‰rast seda, 
kui Juudas oli n‰inud Kristust ennast 
alandamas, s¸venes tema otsus reeta 
Jeesus ja tunnistada end petetuks" 
(Conflict and Courage, lk. 319). 
Olles t‰ielikult teadlik, et Tal tuli 
kogeda h‰bi, mittemıistmist ja 
hukkamıistu, pesi Jeesus ikkagi 
j¸ngrite jalgu. 

Kuidas oli Jeesusel nii palju 
julgust astuda nii suur samm kırvale 
inimeste ootustest? Vastus leidub 
kohe selle loo alguses. Salm 3 ¸tleb: 
“Jeesus teadis, et Isa on andnud 
tema k‰tte kıik ning et ta on p‰rit 
Jumala juurest ja l‰heb tagasi Jumala 
juurde.” Johannes rıhutab siin, et 
Jeesus oli kindel oma positsioonis 
Jumala kuningriigis ja seep‰rast 
suutis k‰ituda nii mitte-ootusp‰rasel 
viisil. Tema kindlustunne tuli 
teadmisest Jumala armastusest Tema 
vastu, mitte j¸ngrite kıikuvast 
hinnangust vıi hıiskavast 
rahvamassist, kes oli Teda tervitanud 
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vaid n‰dal varem. ‹mbritsetud oma 
Isa armastusest ja heakskiidust, oli 
Jeesusel julgus murda ¸ldsuse 
tıekspidamised, alandlikkus pesta 
oma j¸ngrite jalgu ning arm teenida 
neid, kes olid Teda h¸lgamas.  

Jeesuse jalgade pesemise 
teenistus ei anna meile mitte ainult 
eeskuju ¸ksteisega k‰itumisel, vaid 
ka vabaduse ja kindluse tegutseda 
‰‰rmuslikult. N‰hes Jeesuse teos 
Jumala enda iseloomu, vıime 
ıppida, et meie endi kindlustunne 
vıib olla Jumala k‰tes. Kui usaldame 
Jumala k‰tte oma enesehinnangu, 
vabastab see meid tıeliseks 
alandlikkuseks. Nagu on kirjutatud 
Roomlaste 12. peat¸kis – uurides 
Jumala armu, alandlikkust ja 
armastust, avastame, et need 
omadused sisaldavad ja saavad 
omaks Jumala defineeritud 
arusaamale meist enestest ning 
seetıttu vıime anda oma keha 
anumaks, mis vahendab Jumala 
armastust meid ¸mbritsevatele.  

Mida see t‰hendab meie 

kogudustele? See t‰hendab uut 
sotsiaalset keskendumist. See 
t‰hendab uut meeskonna eesm‰rki. 
See t‰hendab otsida aktiivselt viise, 
kuidas teenida meie Kuningat, meie 
kogudusi ja ¸hiskonda. H¸ljata 
kiriku poliitika, vimm, ıpetuslikud 
erinevused ja tulla alandlikult kokku, 
et ıppida, kuidas armastada. Nagu 
Jeesus ¸tleb Johannese 13. peat¸ki 
lıpupoole: „Ma annan teile uue 
k‰su: armastage ¸ksteist! Nında 
nagu mina teid olen armastanud, 
armastage teiegi ¸ksteist!. Sellest 
tunnevad kıik, et te olete minu 
j¸ngrid, kui te ¸ksteist armastate.” 
Isegi p¸hakut „lıhnavate” jalgadega. 

 
 

Kasutatud materjalid 

1. Ajastute Igatsus, lk 644 
2. Johannese 13:1 
3. Pastoral Ministry, lk. 170 
4. Conflict and Courage, lk. 319 
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T E I N E  H I N G AM I S P Ä E V  

Kolgata 

Lõplik hind 
Gifford  Rhamie  

Matteuse 26:47–75; 27; 28; Markuse 14:32–72; Luuka 22–24 

On raske olla kohtualune, kui 
kıik tıendid on sinu vastu. Me 
elame ¸hiskonnas, mis tunneb 
uhkust ıiguss¸steemi ¸le, mis on 
v‰lja kasvanud isikuvabaduse 
filosoofiast, mis ¸tleb, et "kıik on 
s¸¸tud kuni s¸¸dimıistva otsuseni". 
Kuid raske on tunda end s¸¸tuna, 
kui kıik tıendid on korraga sinu 
vastu. Siis oled sa tegelikult s¸¸di 
juba enne kohtuotsust – "s¸¸di kuni 
ıigeksmıistva otsuseni".  

Ma tean k¸ll, mis tunne see on! 
Ma rikkusin liikluseeskirja. Ma 
sıitsin kiiremini kui minu 
kaitseingel, aga paraku mitte 
kiiremini kui liikluskaamera. Mind 
saadi k‰tte. Oli olemas 
tıendusmaterjal minu rikkumise 
kohta. Ma olin, head sıbrad, "s¸¸di 
kuni ıigeksmıistva otsuseni". Ei 
olnud kedagi, kes oleks olnud minu 
ja kohtuniku vahel, mitte kedagi 
peale kohtut‰ituri, oo millisest 
t‰hen‰rijast kohtut‰ituri. 
(Suurbritannias tegeleb kergete 
ıigusrikkumistega vaid kohtunikust 
ja kohtut‰iturist koosnev kohus.) 

"Miks sa siin oled?" m¸hatas 
kohtut‰itur, "sa rikkusid seadust, kas 
pole? Karistus on tavap‰rane – 70-
naelane trahv. Sa oled ju s¸¸di. Oled 
sa ikka liikluskaamera 
tıendusmaterjali n‰inud? Mis sa siis 
veel siin passid? Maksa trahv ‰ra!" 
Asi ei olnud ainult selles, mida ta 
¸tles, vaid ka selles, kuidas ta ¸tles – 
kogu tema olemus toetas ta sınu. Ta 
paiskas kogu s¸¸distuse mulle 
n‰kku, ilma igasuguse viisakuseta, 
vıi veel enam, ilma k¸bekesegi 
armulikkuseta – kuigi ta teadis h‰sti, 
et ma olen pastor! (Tegelikult 
kahtlustasin ma, et tal on midagi 
pastorite vastu!) Olemasolevast 
s¸¸distusmaterjalist piisas talle t‰iesti 
– ma olin s¸¸di mıistetud.  

Ma tundsin end selle v‰ikese 
naise ees ‰‰rmiselt tobedalt ja 
rumalalt. Selleks ajaks, kui ta minuga 
¸hele poole oli saanud, ei olnud 
minust enam suurt midagi j‰rele 
j‰‰nud. Tema n‰gu oli nagu seaduse 
enda n‰gu, mis j‰ttis mind t‰iesti 
kaitseta. Mind oleks arvatavasti vılla 
saadetud, kui ei oleks olnud 

8
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kohtuniku sınu: "Kas sul on midagi 
¸telda?" See tuli nagu sıım v‰rsket 
ıhku! Ja kıik, mida ma vastata 
vıisin, oli: "Ma pidin maksma 
kiiruse¸letamise hinna, et teda 
vabastada." 

Minu kogemus on nagu 
t‰hendamissına inimesest, kes 
seisab taeva ees. Saatan, 
peas¸¸distaja, s¸¸distab sind ja 
mind kuriteos, mis on v‰‰rt 
surmanuhtlust. Me oleme s¸¸di, sest 
me oleme " ... ". Jah, "patus on mu 
ema mind saanud". Karistus selle 
eest on surm – igavene lahusolek 
Jumalast, igavene surm. Ja n¸¸d, kas 
meie s¸¸dimıistmisel on Jumalal 
midagi ˆelda? ’nneks on nii, et see, 
mida Jumalal on ˆelda, on nagu 
sıım v‰rsket ıhku, sest see tuleb 
Jeesus Kristuse isikus. Kui ma ¸tlesin 
kohtunikule: "Ma pidin maksma 
selle hinna," mıtlesin ma rahatrahvi. 
Kui Jumal ¸tleb: "Ma pidin maksma 
selle hinna," mıtleb Ta selle all 
lıplikku hinda, mis maksti Kolgatal 
selleks, et kõiki vabastada.  

Kolgata on vastus Saatana 
s¸¸distustele. Kolgata on see, mis 
p‰‰stab inimesed surmanuhtlusest. 
Kolgata on see, mis meid vabastab. 
Kolgata on armuandmise lıplik 
hind. Aga miks just Kolgata? Mis 
teeb Kolgatast lıpliku hinna? 

Kolgata mees 

Kolgata on lıplik hind vaid 
Kolgata mehe p‰rast, kes on Jeesus 
Kristus, elava Jumala Poeg. Jumal ise 
oli Kristuses, et lepitada maailm 
iseendaga (Fi 2:4–6). "Ta on tema, 
kes ei teadnud mingist patust, meie 
eest teinud patuks" (2Ko 5:21). 
Jeesus on Jumal-inimene. Vaid 
Jumal-inimene sai inimese p‰‰sta. 
Vaid Looja isiklikult oli vıimeline 

oma loodut p‰‰stma. Just sellep‰rast 
saigi Sına lihaks ja "elas meie keskel 
ja me n‰gime tema au kui Isast 
ainus¸ndinud Poja au, t‰is armu ja 
tıde" (Jh 1:14). Mitte ¸kski ingel, 
mitte ¸kski loodolevus ei olnud 
selleks sobiv. Sobiv sai olla vaid 
Jumal-inimene Jeesus Kristus. Ainult 
see, kes teadis Jumala armastuse 
s¸gavust ja laiust, sai teostada 
inimese lunastamise.  

Pane t‰hele, et Jumal ise valis 
inimese p‰‰stmise Jeesuse kaudu. 
Jeesus otsustas anda oma elu 
lunahinnaks inimese eest. Ta ei 
pidanud seda tegema. Ta ei 
kaotanud oma elu kuidagi 
juhuslikult vıi passiivselt, nagu Tal 
ei oleks toimunu ¸le kontrolli. Ta ise 
andis oma elu.  

R‰‰gitakse lugu ¸hest noorest 
prantsuse sıdurist, kes oli Esimeses 
maailmasıjas tısiselt haavata 
saanud. Tema k‰si oli niivırd 
hullusti vigastada saanud, et see tuli 
amputeerida. Ta oli erakordne 
noormees, mistıttu kirurgil oli 
tıeliselt kahju, et see mees pidi 
kogu oma ¸lej‰‰nud elu k‰eta 
elama. Niisiis istus ta noormehe 
voodipeatsis, et talle ise narkoosist 
‰rkamise j‰rel halbu uudiseid 
teatada. Kui patsient oma silmad 
avas, ¸tles kirurg: "Ma pean sulle 
kahjuks teatama, et sa kaotasid oma 
k‰e". "H‰rra," ¸tles noormees, "ma ei 
kaotanud k‰tt, ma andsin selle – 
Prantsusmaa eest."  

Kas sa mıistad? Jeesus ei 
kaotanud oma elu, Ta andis selle! 
Kui Jeesust aeti Pilaatuse 
kohtuhoovist Heroodese omasse ja 
j‰lle tagasi, ei olnud Jeesus abitu 
nende s¸ndmuste keerises, mis Teda 
¸mbritsesid. ÷eldakse, et Ta oleks 
vıinud endale 10 000 inglit appi 
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kutsuda ja oma elu p‰‰sta. Ta ei 
kaotanud oma elu, Ta andis selle. 
Rist ei olnud Talle peale sunnitud, 
Ta oli ise sellega nıus – sinu ja 
minu p‰rast. 

See oli lıplik hind, kuigi 
vabatahtlikult makstud. N‰ed siis, 
maailmas on asju, mida rahaga osta 
ei saa.  

Raha eest vıib osta voodi, aga 
mitte und; tˆˆriistu, aga mitte 
puuseppa; "asju", aga mitte sıpru; 
m‰nguasju, aga mitte lapse ınne; 
pastaka ja paberi, aga mitte autorit; 
pliiatsi, aga mitte ideed; maja, aga 
mitte kodu; pulmad, aga mitte 
kodurahu; maale, aga mitte 
kunstnikku; prillid, aga mitte 
silman‰gemist; tugitooli, aga mitte 
puhkust; arvuti, aga mitte tarkust; 
lipu, aga mitte patriotismi; p¸ssi, aga 
mitte sıdurit; raamatu, aga mitte 
teadmisi; masina, aga mitte oskusi; 
nime, aga mitte meest; kiriku, aga 
mitte usku; altari, aga mitte lunastust 
ning risti, aga mitte P‰‰stjat. On asju, 
mida raha eest ei saa. Raha eest ei 
saa armastust.  

Armastuse k¸ljes ei ripu 
hinnasilti. Kellegi elu ohverdamine 
on lıplik hind. Veelgi enam, raha 
eest ei saa osta P‰‰stjat. Nii et see 
on just Jumal-inimene, Jeesus, kes 
Kolgata nında eriliseks teeb. 

 Milline on t‰na sinu ettekujutus 
Jeesusest? Me kujutame Jeesust tihti 
ette ilma ristita. Me kujutame Teda 
tihti ette ilma naelaarmideta k‰tes. 
Me eelistame Jeesust, kes n‰eb v‰lja 
nagu suurem vend vıi onu, aga 
mitte Kolgata Jeesust. 

Aga kas sa tead, et mida rohkem 
me uurime ja ıpime Jeesusest risti 
valguses, seda enam n‰eme armu, 
halastust ja andestust, mis on 
segunenud erapooletuse ja 

ıiglusega. Mida rohkem me 
kınnime ja r‰‰gime Jeesusega, kellel 
on v‰rsked naelahaavad k‰tes, seda 
enam n‰eme Jeesuses seda ‹ht, kes 
vıttis endale meie koha, mida 
rohkem me mıtleme sellele, et Ta 
suri meie eest, seda enam on meil 
kindlus selles, et meid mıistetakse 
Tema ohvri l‰bi ıigeks. See on just 
Kolgata Jeesus, kes annab patusele 
uue vıimaluse.  

Mu sıber, kui sa peaksid kunagi 
hakkama mıtlema, et vıib-olla sind 
ei p‰‰stetagi, et vıib-olla Jeesus ei 
armastagi sind, vaata Tema peale 
Kolgatal. Ta ¸tleb: "Mina olen 
esimene ja viimne ja Elav; ma olin 
surnud, ja vaata, ma olen elav 
ajastute ajastuteni" (Ilm 1:18). Veel 
enam, kui sa Temast tunnistad, ¸tleb 
Ta: "Ja vaata, mina olen iga p‰ev 
teie juures maailma-ajastu otsani" 
(Mt 28:20).  

Nii et Kolgata on eriline t‰nu 
Kolgata mehele, Jeesus Kristusele. 

Kolgata rist 

Kuid Kolgata on lıplik hind ka 
risti p‰rast. Rist on ainus redel, mis 
on piisavalt kırge, et ulatuda 
taevani. Rist on ainus vıti inimese 
vabastamiseks. 

Viies relvastatud rˆˆvis 
kahtlustatavat kinnipeetavat vanglast 
kohtusaali, m‰rkas 
politseikonstaabel John Bolton mehe 
kaelas risti. Kuna ta teadis, et 
vahialune ei olnud usklik mees, 
otsustas ta asja l‰hemalt uurida. 
Vang p¸¸dis seepeale risti varjata. 
Kui temalt risti kohta k¸siti, vastas 
too, et see on tema talisman, mis on 
tehtud kokaiini tarbimiseks mıeldud 
lusika kujuliseks. Kuid konstaabel 
Bolton kahtlustas, et tegu vıiks olla 
k‰eraudade avamiseks mıeldud 
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vıtmega. Niisiis vıttis ta risti vangi 
kaelast ning avastas peagi, et sellega 
oli vıimalik avada suurt osa 
k‰eraudadest. Tema leid paljastas 
suure pırandaaluse ristikujuliste 
vıtmete valmistamisaktsiooni, mis 
oli toimunud Kanadas Ontario 
vanglas.  

Kuid, sıbrad, kuigi on olemas 
katseid valmistada riste, mis 
mıningaid inimesi vabastaks, siis 
tegelikult vıib vaid ¸ks rist 
vabastada terve inimkonna! See rist 
saab vabastada inimesi k‰suorjusest 
ja s¸¸dimıistmisest, ja see rist on 
Kolgata rist. Paraku on paljud mures 
rohkem oma keha kui hinge 
vabastamisest. ‹kskıik kummal 
pool vanglam¸¸re, kıik inimesed 
vajavad risti, mis vabastaks.  

Me peame selle risti kırgeks 
tıstma. Me peame panema risti 
tagasi sinna, kuhu see kuulub. Ja ma 
ei mıtle siinjuures mıne vangi kaela 
riputamist ega roosikrantsi vıi isegi 
kirikusse asetamist. Selle asemel 
tuleb see rist tısta kırgeks. 

See rist tuleb p¸sti panna keset 
turuplatse. 

Ja see rist tuleb panna 
kirikutornidesse, sest Jeesust ei 
lˆˆdud risti katedraalis kahe k¸¸nla 
vahele, vaid kahe rˆˆvli vahele, 
keset linna j‰‰tmete lehka. 

Tee ‰‰res, mis oli nii 
rahvusvaheline, et Tema tiitel tuli 
kirjutada nii heebrea kui ladina kui 
ka kreeka keeles. 

See oli koht, kus k¸¸nikud 
pilkasid, rˆˆvlid vandusid ja sıdurid 
heitsid liisku. 

Sellistesse kohtadesse peame taas 
ristid p¸stitama. 

Sest Tema suri sellises kohas, sest 
Tema suri selliste asjade p‰rast. 

Sellep‰rast peaksid Kristuse 

inimesed olema sellistes kohtades, 
Tema kirik peaks olema sellistes 
kohtades.  

Paljudes kogukondades ei ole 
enda kristlaseks tunnistamine 
populaarne. Paljudes kohtades on 
rist t‰nini h‰bi ja pılatuse s¸mbol, 
nagu oli see 2000 aastat tagasi, kuigi 
teistel pıhjustel. Kuid samamoodi, 
nagu Jeesus muutis h‰bi ja pılastuse 
oma ohvri kaudu "armuks 
vırratuks", vıime ka meie selle 
s¸mboli Jeesuse-sarnase ohvriga 
vastupidiseks muuta. Jeesuse-sarnase 
elu firmam‰rgiks on enda salgamine 
– ohver. Niisiis, asetagem teised 
inimesed esikohale, nii oma klassis 
kui naabruskonnas, perekonnas, 
tˆˆkohas, kıikides projektides ja 
plaanides – kogu oma tulevikus! 

Inimesed peavad n‰gema, et just 
Kristuse rist on see, mis meie elu 
muudab. Nad peavad n‰gema, et rist 
on see, mis on meie k‰itumist 
muutnud. Asju, mida me olime 
harjunud tegema, me enam ei tee. 
Asju, mida me olime harjunud seljas 
kandma, lugema, vaatama, 
kuulama... kohti, kuhu olime 
harjunud minema... Miks? Sest see 
rist, mis muutis Kolgata nii eriliseks, 
on muutnud meie elu.  

Nii et Kolgata on lıplik hind 
mitte ainult Kolgata mehe, vaid ka 
Kolgata risti p‰rast.  

Kolgata patused 

Kuid Kolgata on lıplik hind ka 
Kolgata patuste p‰rast. Kolgatal ei 
oleks erilist mıtet ilma patusteta, 
keda seal kohata vıib. 

Pange n¸¸d t‰hele. Kolgata m‰el 
seisis kolm risti. ‹ks neist ristidest 
s¸mboliseerib rˆˆvlit, kes sureb 
patus, ja teine rˆˆvlit, kes sureb 
patule. (Kumb patune oled sina?) 
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Aga keskmine rist r‰‰gib Lunastajast, 
kes sureb patu pärast. Nii et Kolgata 
jagab kogu inimkonna kaheks – 
nendeks, kes l¸kkavad Kristuse 
eemale ja surevad patus, ning 
nendeks, kes vıtavad Kristuse vastu 
ja surevad patule. (Ja kumba kuulud 
sina?) 

Kui sa oled selles r¸hmas, kes 
sureb patule, siis sulle ¸tleb Jeesus, 
et sa pead iga päev oma risti vıtma 
ja Teda j‰rgima. "Siis Jeesus ¸tles 
oma j¸ngritele: "Kui keegi tahab 
minu j‰rele tulla, siis ta salaku end 
ning vıtku oma rist enese peale ja 
j‰rgigu mind"“ (Mt 16:24).  

Jeesuse vastu vıtnud rˆˆvli 
otsuse vılu seisneb selles, et kuigi 
see oli viimase hetke otsus, kiideti 
see siiski taevas heaks. Ei olnud 
pasunapuhumist, ei olnud altari ette 
kutsumist, ei olnud piiblitunde, ei 
olnud isegi mitte ristimist (mis kıik 
on iseenesest omal kohal). Oli vaid 
lihtne "Mıtle minu peale", mida 
kinnitati sınadega: "T‰na pead sa 
minuga olema paradiisis."  

Praegu on sul vıimalus oma 
s¸dames ˆelda: "Jeesus, mıtle minu 
peale!" Nii ˆeldes ¸tled sa tegelikult: 
"Ma vıtan vastu Kolgata kingituse, 
selle lıpliku hinna, mille taevas pidi 
maksma, et vabastada minusugust 
vaest patust." Ja n¸¸d tahan ma, et 
Kolgata v‰gi t‰idaks minu elu, kas 
siis mıne harjumuse murdmiseks vıi 
oma eelistuste muutmiseks, oma 
vaimulikus arengus j‰rgmise 
tasemeni jıudmiseks vıi 
kannatlikkuse arendamiseks, 
lihtsuseks vıi isetuks teenimiseks – 
vıi veel millekski muuks –, ma 
tahan, et Kolgata v‰gi annaks mulle 
jıudu ja valgustaks mu elu. 

Seistes sellel p‰eval kohtuniku 
ees, oli kıik, mida ma suutsin ˆelda: 
"Ma pidin maksma kiiruse¸letamise 
hinna selleks, et teda vabastada." 
Aga ma ei r‰‰kinud teile kogu lugu 
lıpuni. Ma l‰ksin tegelikult kohtusse 
selleks, et kohtunikule ˆelda, et ma 
sain sellel hilisıhtul kohalikust 
haiglast telefonikıne, milles teatati, 
et ¸ks minu koguduseliige hakkab 
surema. Ma kiirustasin tohutult, et 
jıuda veel enne viimset 
hingetımmet tema juurde, et temaga 
koos palvetada. Ma paraku 
praktiseerisin "tohutut kiirustamist" 
sına-sınalt, sest ma teadsin, et sellel 
naisel oleks lohutav mind Jumalariigi 
tˆˆlisena enda kırval n‰ha, et aidata 
tal rahus ja lootuses surra. Nii et ma 
kihutasin haigla poole tıesti 
kiiremini kui tavaliselt, teades h‰sti, 
et ma seda tehes liikluseeskirja 
rikun. Ma tahtsin kohtunikule 
r‰‰kida, et ma tıepoolest jıudsin 
haiglasse ıigel ajal, et hoida Agnese 
kortsulist v‰risevat k‰tt ja palvetada, 
et Jumal "p¸hib ‰ra kıik pisarad 
sinu silmist, ja surma ei ole ega 
leinamist ega kisendamist ega vaeva 
ei ole enam. Sest endised asjad on 
mˆˆdunud". Ma tahtsin talle sellest 
kıigest r‰‰kida, kuid ta katkestas 
mind poolelt sınalt, et minna oma 
otsust kaaluma. Mıned hetked 
hiljem sisenesid kohtunik ja 
kohtut‰itur taas ruumi ja tegid minu 
suureks ¸llatuseks teatavaks oma 
otsuse "Mitte s¸¸di!" Nad tegid k¸ll 
mu ıigusrikkumise kohta m‰rkme 
mu toimikusse, aga see oli kˆˆmes, 
see oli v‰ike hind, mida maksta. 

Jeesus maksis lıpliku hinna, et 
iga inimest vabastada.  
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Aruteluks 

Kuidas kasutada küsimusi auruteluks? 
Nende loengute kirjapanijad, nagu me kıik, olid eksinud inimesed ja 

vajasid P‰‰stjat. Nad leidsid Ta. Neis loengutes jagavad nad oma isiklikke 
kogemusi, mis suunavad meid armastava Jumala juurde, kes saatis oma ainsa 
Poja meie eest surema. 

Jumal on juhtinud inimesi kıigist pılvkondadest, kes Tema poole 
h¸¸avad, alates rˆˆvlist ristil kuni t‰nase inimeseni. 

Aruteluk¸simused on mıeldud abiks iga loengu s¸gavamal uurimisel ja et 
grupitˆˆ kaudu kıiki isiklikult kaasa haarata. 

Me loodame, et sa vıtad piisavalt aega, et Jumala Vaimu juhtimisel oma 
grupis need k¸simused l‰bi arutada. Sa ilmselt ¸llatud ka seekord meeldivalt 
sellest, kuidas te vıite ¸heskoos ıppida ja kasvada. 

Päev 1 – esimene hingamispäev 
A. Kui Jumal sai kasutada noori piibliaegadel oma ¸lesannete t‰itmiseks, kas 

tal on ka minu jaoks roll praegu? 
B. Karjased ootasid ıhinal Messia tulekut. Mis on minu elu ootus ja 

keskpunkt? 
C. Suudad sa ette kujutada, mida pidi terve universum Jumala jaoks 

t‰hendama, et Ta pani ennast ¸hte v‰iksesse munarakku naise ihus? Kui 
erinev on meie Jumal mıningatest teistest „jumalatest” (iidolid, inimesed, 
asjad jms), mida osa inimestest teenib? 

D. Lihtne on r‰‰kida Jeesusest ja Tema alandlikkusest. Milliseid praktlilisi 
vıimalusi on minul selleks, et olla oma elus alandlik? 

E. Taevas on mulle l‰hedal juba t‰na. Kuidas saan oma sıpradega seda 
reaalsust jagada? 

Päev 2 – pühapäev  
A. Jeesus annab alati endast parima sinu jaoks. Kas sina annad endast 

parima? Arutle, kuidas vıid austada Tema kingitust. 
B. Milliseid muutusi oma elus/p‰evakavas/iseloomus vıiksid teha, et anda 

endast rohkem Jumalale?  
C. Kas sinu elu on t‰idetud selle maailma risuga? Mida peaksid tegema selle 

eemaldamiseks, et saaksid vastu vıtta erilised ınnistused Kristuselt? 
D. Kas sa oled palunud Jeesust oma 
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¸liıpilaselu/tˆˆkoha/kodu/abielu/kihluse eriliseks k¸laliseks? Kui ei, siis 
palu, et Ta tuleks sinu ellu/suhtesse, kus Ta varem ei ole saanud 
valitseda. 

E. Arutle v‰ikses grupis selle ¸le, mida v‰ga ootad. N¸¸d, kui tahad igal 
p‰eval anda endast parima, millised on sinu lootused, unistused ja 
ambitsioonid? 

Päev 3 – esmaspäev  
A. Millistel viisidel vıi kuna oled ˆelnud Jumalale: ”Jumal, puhasta mind, 

aga mitte veel.” Selle valguses, milline on palve mida sooviksid 
palvetada? 

B. Kogudus peab ristimist, abielu ja ordinatsiooni eluaegseks 
p¸hendumiseks. Kuidas mıjutab Jeesuse eeskuju ja kutse tema j¸ngriks 
sinu suhtumist p¸hendumisse? 

C. Kui oled kunagi proovinud paastuda, kuidas see pani sind mıtlema sinu 
suhtele Jumalaga? Millistel viisidel saaksid veel rohkem teadlikuks oma 
inimlikkusest? 

Päev 4 – teisipäev  
A. Kuidas peaksime kristlastena reageerima ¸hiskonna eelarvamustele? Mida 

peaksime tegema oma kirikus olevate eelarvamustega? 
B. Millist rolli m‰ngib traditsioon meie kirikus, kui p¸¸ame jıuda 

kaasaegsete ilmalike inimesteni? Kui poliitiliselt korrektsed peame olema? 
C. Mis on sinu arvates tıeline kogemus Jumalaga? Kuidas saaksid sa seda 

kogeda? 
D. Millised on sind ¸mbritsevad vıimalused abivajajate aitamiseks? Kuidas 

saad sina indiviidina ja kogudusena tuua tıelisi muudatusi oma 
¸hiskonda? 

E. Kuidas saaksid muutuda enesekindlamaks, r‰‰kides oma kogemustest 
Jumalaga? Millised on vıimalikud v‰ljakutsed? Mis vıiks sind julgustada? 

Päev 5 – kolmapäev  
A. Arutle lıigu ¸le t‰nasest loengust: “÷eldakse, et kristlased peaksid 

¸letama kultuuri, kuhu on s¸ndinud. Me ei peegelda mitte ¸ksnes oma 
vanemate ja oma ¸hiskonna v‰‰rtusi, vaid esindame Kristuse iseloomu.” 
Kui kerge on olnud see sinu ja sinu pere jaoks? 

B. Mis on sinu meelest inimest jaoks olulisem, kultuur vıi religioon? 
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C. Loe Mt 15:1-3. Arutle. 

Päev 6 – neljapäev  
A. Kui Jeesus teab,mida vajame, miks me peame siis veel k¸sima? 
B. Kui Jeesus tervendab meid, miks me siis ikka veel kannatame? 
C. Kuidas saame palvetada lakkamata? 
D. Kas kıikidele palvetele vastatakse? 

Päev 7 – reede  
A. See loeng r‰‰kis mıningatest vastandlikest iseloomuomadustest – 

alandlikkus ja suurus, tugevus ja nırkus, armastus ja reetmine. Kuidas 
kujundab Jeesuse tegevus meie arusaami neist terminitest? 

B. Kui Jeesus elaks aastal 2008 sinu linnas, mida oleks Ta teinud jalgade 
pesemise asemel selleks, et n‰idata ¸les oma armastuse suurust? 

C. Me n‰eme j¸ngrite erinevaid reaktsioone armastuse ja alandlikkuse 
v‰ljendusele. Kuidas vıiksid sina vıi teie noortegrupp teenida teisi 
koguduseliikmeid? Kuidas vıiksid nemad reageerida? 

D. Vıib olla raske teiselt inimeselt armu vastu vıtta. Kuidas saame me 
teistelt armu vastu vıtta, neid ise samuti armulikult koheldes? Kuidas saab 
iga grupi liige praktiliselt olla alandlik, kui ta kohtab tervet gruppi 
alandlikke inimesi? 

E. Kui armastus, arm, alandlikkus ja teenimine oleksid sinu kirikus 
pıhimıtted, siis millised tegevused, traditsioonid ja eelistused muutuksid? 
Millised tegevused, traditsioonid ja eelistused kinnistuksid veelgi? 

Päev 8 – teine hingamispäev  
A. Selle n‰dala loengud r‰‰kisid Jeesuse ohvrist meie heaks. Ta ei kaotanud 

oma elu, Ta andis selle vabatahtlikult. N¸¸d on sinu kord valida – me 
oleme loodud, et teenida ja austada Jumalat. Vıid sa aualt ˆelda, et 
annad Jumalale 100%? 

B. ‹ks rˆˆvlitest ristil ¸tles: “Mıtle minu peale…” ja Jeesus vastas: “Sa saad 
olema koos minuga…” Tema kogemus Jeesusega oli v‰ga l¸hike, aga see 
muutis teda igaveseks. On sul olnud Jeesusega mıni kogemus, mis 
muutis sind v‰ga teadlikuks oma puudulikkusest ja patususest? 

C. Oma usu eest seismine vıib palju maksama minna. Oled sa kunagi 
pidanud kannatama sellep‰rast, et oled kristlane? P‰rast t‰nase loengu 
lugemist, kas sinu kannatused vıi ohverdused, mida oled teinud vıi veel 



51 

teed, on vırreldavad Jeesuse ohvriga? 
D. Millised aspektid sellel n‰dalal ıpitud Jeesuse karakterist t‰hendavad 

sulle kıige enam? 
E. Kui Jeesus valmistus minema ristile, j‰ttis Ta oma j¸ngritele uue k‰su, 

n‰itamaks Jumala armastust inimeste vastu, et ka teised mıistaksid, et 
meie oleme Tema j‰rgijad. Ta ¸tles, et parim vıimalus v‰ljendada 
Jumalale oma armastust on armastada teisi inimesi, isegi neid, keda on 
raske armastada. Hinda oma j¸ngerlust teiste vastu suunatud armastusega. 
Oled sa hea j¸nger? 
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