V

Enneolematu
iimase aja sündmuste kohta kasutatakse sageli sõna
enneolematu. Kunagi varem ei ole maailma tabanud nii
dramaatilised ja meie elu väga palju mõjutavad sündmused sellise suhteliselt lühikese aja jooksul. Pidevalt on
tunne, et kohe juhtub midagi vapustavat, kuid tulevikuennustused on hägused ja ebakindlad. Kui üldse on
olnud sellist aega, mil seitsmenda päeva adventistid peaksid kuulutama
Püha Vaimu väes kolme ingli sõnumit, mis on kirjas Ilmutusraamatu
14:6–12, siis on see praegu. Meile on öeldud, et ei ole olulisemat tööd,
kui kuulutada „hukkuvale maailmale viimast hoiatussõnumit“.
Selle aasta palvenädala kestel süveneme neisse üliolulistesse sõnumitesse, mille keskmes on Jeesus Kristus ja Tema õigus ja Tema soov sellest,
et me tajuksime täie tõsidusega, kui oluline on viia oma elu täielikku
ühendusse Temaga.
Seitsmenda päeva adventistide kogudus on prohvetlik liikumine, mille
Jumal kutsus ellu maa ajaloo erilisel ajal, et kuulutada erilist sõnumit,
mille sai anda üksnes sel ajal – see on Ilmutusraamatu kolme ingli
sõnum.
Nüüd on aeg uurida neid sõnumeid, paluda avatud südamega Jumala
juhtimist ja pühendada ennast täielikult Temale, öeldes: „Mina lähen
kuulutama kolme ingli sõnumit!“
Õnnistagu Jumal sind väga eriliselt, kui sa veedad sel üleilmsel palvenädalal Temaga aega. 4

Palvenädal
6.–13. november

MINA LÄHEN
kuulutama
kolme ingli
sõnumit!

Ted N. C. Wilson
Seitsmenda päeva adventistide koguduse peakonverentsi president

Palvenädalaloengute
autoritest

T

änavuste palvenädalaloengute autorid on isa ja tütar –
ainulaadne duo. Ángel Manuel Rodríguez on tuntud oma
vastuste poolest ajakirja Adventist World küsimuste veerus. Praegu on ta emerituuris, aga enne seda töötas 19
aastat peakonverentsi Piibliuuringute Instituudi direktorina. Rodríguez on sündinud Puerto Ricos, omandanud
teoloogiadoktori kraadi Andrewsi ülikoolis ja töötanud adventkoguduses nii pastori, õppejõu kui ka administraatorina.
Tema tütar Díxil Lisbeth Rodríguez liitus hiljuti ajakirja Adventist
World toimetusega ning töötab seal abitoimetajana. Tal on doktorikraad
retoorikas ning ta on varem töötanud õppejõu ning haiglakaplanina.
„Mulle meeldib õpetada, aga minu kirg on humanitaarmisjon ja kaplanitöö,“ vastas ta küsimusele, mida talle enim teha meeldib. Isale ja tütrele
meeldib väga omavahel teoloogiliste teemade üle arutleda.
Lastejuttude autor on Randy Fishell, kes on nooremale põlvkonnale
tuntud ajakirja Guide veergudelt oma loomingulisuse poolest. Randy on
populaarse lastesarja „Tucker Barnes & Friends“ autor. 4
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Ilmutusraamat
14:6–12
Palvenädalaloengud tõlkisid
eesti keelde
Jana Rosin, Helle Kõrgend,
Averonika Beekmann, Andres
Nahkur, Teele Veleski, Riti Ly Lukk ja
Eha Lobjakas.
Lasteloengute tõlkijad olid Piret Oja,
Külli Keel ja Aiki Pärna.

FOOKUS • PALVENÄDAL • I hingamispäev
Autor: Ted N. C. Wilson

Inglite kuulutus ja
koguduse ülesanne

I

Jumal kutsub üles meid minema

gal ajastul on Jumal andnud
oma rahvale erilise ülesande.
Ehkki selle ülesande elluviimise meetodid võivad olla erinevad, on lõplik eesmärk alati
sama: tuua inimesed igavesti
kestvasse päästvasse suhtesse
Jumalaga.
Enam kui 2500 aastat tagasi andis
Jumal ühele noorele mehele tähtsa
ülesande, mis ei mõjutanud mitte
ainult tema elu, vaid ka kõiki hilisemaid ajastuid kuni tänaseni ja
kaugemalegi.
Seistes kartmatult mitme kuninga
õukonnas, oli Taaniel otsekui särav
valgus, teenides endast kõrgemal
positsioonil asuvaid inimesi ja seistes samal ajal kuningate Kuninga
ees, „kes paljastab saladusi“ ja
annab teada, „mis tulevikus sünnib“
(vt Tn 2:29).
Neid prohvetikuulutusi, eriti mis
puudutavad viimseid päevi, nimetatakse Ilmutuse 10. peatükis „[väikeseks] raamatukeseks“, mis on kuni
lõpuajani pitseeritud. Johannesele
öeldakse: „Mine võta avatud raamatuke ... Võta ja söö see ära! See muutub su kõhus mõruks, kuid su suus on
see magus nagu mesi.“ (Ilm 10:8, 9)
Ilmutusraamatu 10. peatükis
sümboliseerib Johannes Jumala rahvast, kes läheb läbi 1844. aasta suure
pettumuse. Avatud raamat on Taanieli raamat, milles on 2300 päeva/
aasta prohvetikuulutus pühamu
puhastamisest ja saabuvast eeluurimiskohtust. Usk Jeesuse peatsesse
tulekusse oli adventusklikele väga
magus, ent kui Jeesus ei ilmunud,
nagu oodati, tõi see kaasa kibeda
pettumuse. Nad olid kuulutanud
Jeesuse tagasitulekut, aga nende töö

ei olnud veel lõpetatud. Jumala plaanides oli veel üks kuulutus, mis tuli
kogu maailmale edastada. See kuulutus on kolmeks jaotatuna välja
toodud Ilmutuse 14:6–12 ja seda
tuntakse kolme ingli kuulutusena.
Prohvetikuulutamise vaim ütleb
meile, et esimese ja teise kuulutuse
andsid edasi esimesed adventusklikud. Kolmas kuulutus lisatakse
kahele esimesele ja edastatakse
vahetult enne Jeesuse tagasitulekut.
Need kolm kuulutust on kokkuliidetuna Jumala viimane üleskutse sellele maailmale.

Peame edasi
liikuma kristliku
armastusega,
toetudes ainuüksi
Piiblile, nii
nagu need, kes
minevikus viisid
ellu neile Jumalalt
antud ülesannet.
Inspireeritud sõna on meie missiooni Jumala ülejäänute kogudusena teinud ühemõtteliselt selgeks:
„Seitsmenda päeva adventistid on
pandud maailmale erilises tähenduses vahimeesteks ja valgusekandjateks. Nende kätte on usaldatud
viimane hoiatus hukkuvale maailmale. Jumala Sõnast paistab nende
peale imeline valgus. Neile on antud
ülitähtis ülesanne – kuulutada esimese, teise ja kolmanda ingli

sõnumit. Pole teist nii suure tähtsusega tööd. Nad ei tohi lubada mitte
millelgi muul oma tähelepanu köita.
... Maailma tuleb hoiatada ja Jumala
rahvas peab jääma ustavaks usaldusele, mille osaks nad on saanud.“1
Kuna Jumal on meile usaldanud
nende kolme kuulutuse edastamise
maailmale, siis on erakordselt oluline neid kuulutusi ja nende jagamise olulisust mõista.
Esimene kuulutus

Esimese ingli sõnum Ilmutuse
14:6, 7 kuulutab igavest evangeeliumi – päästet Kristuse õiguse ja
armu, see on, Tema õigeksmõistva ja
pühitseva väe kaudu. Ingel annab
teada, et kohtumõistmise aeg on
saabunud, ja kutsub inimesi taas
Jumalat tõeliselt kummardama –
tunnistades Teda Loojana.
Kuulutus, et elame kohtuajal,
põhineb Taanieli 8:14 prohvetikuulutuse täitumisel – pärast 2300
õhtut-hommikut (ehk prohvetlikku
päeva, mis võrduvad aastatega)
puhastatakse pühamu. Alates 22.
oktoobrist 1844 oleme elanud aja
perioodil, mida tuntakse [Kristuse
tulekule eelneva] eeluurimiskohtuna – taevase pühamu puhastamise
ajal. Nimetatud kohtumõistmise
tulemused määravad ära selle, kes
võetakse Jeesuse taastulekul taevasse kaasa.
Üleskutse kummardada Jumalat
kui Loojat paneb inimestele automaatselt vastutuse pühitseda
pühana päeva, mis märgib Tema loomistegu. Meile öeldakse: „Hingamispäevast saab tõsine ustavuse
proovikivi, sest see on tõepunkt,
mida eriliselt vastustatakse. Siis kui
2021/11
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inimesed seatakse viimase läbikatsumise ette, tõmmatakse piir nende
vahele, kes teenivad Jumalat ja kes
Teda ei teeni.“2
Jumala kummardamine Loojana
kätkeb endas aga enamat – inimeses
peab olema valmisolek tõrjuda
tagasi väärteooriad elu päritolust.
Pole võimalik uskuda evolutsiooni
ja samas tunnistada Jumalat taeva ja
maa Loojana. Neil kahel kontseptsioonil pole kokkupuutepunkte.
Veelgi enam – evolutsioon on üks
osa spiritismist, sest „spiritism õpetab, „et inimene on arenev olend; et
talle on määratud alates sünnist areneda edasi, igavikuni, Jumala
poole.““3
Teine kuulutus

Teise ingli kuulutust Ilmutuse
14:8, mis annab teada Baabüloni langemisest, esitleti esmakordselt 1844.
aasta suvel.4 Kuna prohvetikuulutuses järgneb sellele sõnumile kohtumõistmise kuulutus ja kuna kirikud,
mille kohta see sõnum käib, olid
kunagi puhtad, viitab Baabülon siin
kirikutele, mis on kohtumõistmise
hoiatuse tagasi lükanud.
Kuulutus „langenud on Baabülon“ kordub Ilmutuse 18:1–4.
Jumala rahvast, kes on alles Baabülonis, kutsutakse välja, et ta ei saaks
süüdlaseks tema pattudes ega jääks
Baabüloni peale väljavalatavate
nuhtluste osaliseks. Siit järeldub, et
Baabülon koosneb kirikutest, mis
õpetavad paljusid keskaegse kiriku
tõekspidamiste hulgast pärit teoloogilisi eksiõpetusi.
Ehkki Baabüloni languse kuulutus sai alguse 1844. aasta suvel, on
tegu järk-järgulise protsessiga, mis
ei jõua lõpule enne, kui: 1) kirikud
lükkavad tagasi Ilmutuse 14. peatüki
kuulutused ja võtavad omaks saatana poolt esile kutsutud võimsad
pettused ja valeimeteod; 2) need
äralangenud kirikud ühinevad täielikult maailmaga, võttes omaks ja
hakates uskuma seda, mis on omane
maailmale.5
Selleks et Baabülonis asuv Jumala
rahvas mõistaks väljatuleku pakilisust, peab ta mõistma Baabüloni
patte ja eksitusi. See paneb tohutu
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vastutuse Jumala rahvale viia nende
kuulutuste edasiandmiseks ellu
Jumala missioon. Vaatamata sellele,
et nimetatud kuulutus võetakse
vastu sügava vihkamise ja raevuka
vastupanuga, sest see teeb avalikuks,
mida Baabülon endast kujutab,
peame edasi liikuma kristliku
armastusega, toetudes ainuüksi
Piiblile, nii nagu need, kes minevikus
viisid ellu neile Jumalalt antud
ülesannet.6

Jumala
kummardamine
Loojana kätkeb
endas aga enamat –
inimeses peab
olema valmisolek
tõrjuda tagasi
väärteooriad
elu päritolust.
Kolmas kuulutus

Kolmanda ingli kuulutus, mille
leiab Ilmutuse 14:9–11, kannab selget hoiatust: ärge kummardage metsalist ega tema kuju ega võtke vastu
tema märki. Kuulutus põhineb
Ilmutusraamatu 13. peatüki

prohvetikuulutusel. Metsaline on
ärataganenud kirik. Metsalise kuju
valmistab teine loom, mis sümboliseerib Ühendriike. Pange tähele
Ellen White’i selgitust: „Selleks et
Ühendriigid saaksid teha metsalise
kuju, peab religioosne võim sedavõrd valitsema tsiviilvõimu üle, et
kirik saab rakendada oma eesmärkide saavutamiseks ka riigivõimu.“7
Enam kui 200 aasta vältel on
Ühendriigid seisnud nagu usuvabaduse majakas. Vastavalt Piibli prohvetikuulutusele on ometigi tulemas
aeg, mil usuvabadus tühistatakse ja
see liikumine hakkab sedavõrd valitsema riigivõimu üle, et võetakse
vastu seadused, mis täidavad langenud kirikute soovid. Metsalise kuju
valmistamise lõpptulemuseks on
sallimatus igaühe suhtes, kes kiriku/
riigi nõuetega ei nõustu.8
Metsalise märk, väära jumalakummardamise päeva pühitsemine,
on institutsioon, mis paneb selgelt
paika metsalise õigused. Üks kirik
kiitleb jultunult, et tema on seitsmenda päeva hingamispäeva viinud
üle laupäevalt pühapäevale. Teised
kirikud väidavad, et nemad pühitsevad pühapäeva Kristuse ülestõusmise mälestuseks. Kumbki väide ei
ole piibellik.
Langenud religioosseid juhte täidab viha, sest nad on võimetud
tooma Pühakirjast tõendeid pühapäeva pühaduse kohta ning hingamispäevapidajaid hakatakse taga

kiusama ja vangistama. Nende
sündmuste keskel avaldab kolmanda sõnumi kuulutus võimsat
mõju, sest inimesed näevad prohvetikuulutust täitumas täpselt nii,

Vaatamata sellele,
et saatan püüab
kõigiti tõe levikut
takistada, astub
suur hulk inimesi
Issanda poolele.
nagu käsupidajad on ette öelnud.
Niipea kui vastasseis tõe ja eksituse
vahel intensiivistub, hakkab Jumala
kogudus puhastuma. „Kui torm
läheneb, loobub suur hulk inimesi,
kes on tunnistanud usku kolmanda
ingli kuulutusse, kuid kes pole kuulekuse kaudu tõele pühitsetud, oma
usust ja läheb üle vastasleeri. Olles
seotud maailmaga ja saades osa
selle vaimust, hakkavad nad asju
nägema sisuliselt samas valguses
ning läbikatsumise aja saabumisel
on nad ette valmistatud valima kergemat, populaarsemat poolt. ... Neist
saavad oma endiste vendade kõige
kibedamad vaenlased.“9
Need, kes hoiavad kõvasti kinni
oma Päästjast ja keelduvad lahti
ütlemast tõest, mida kannavad
kolme ingli kuulutused, mõistavad,
et neil tuleb Jumala väes Tema missiooniga edasi minna ja jätta tulemused Tema hooleks. Nad ruttavad
„pühendumisest särava näoga ühest
paigast teise, et kuulutada taeva
sõnumit. ... Kuulutust ei anta edasi
mitte niivõrd argumentide kuivõrd
Jumala Vaimu sügava veenmisjõu
abiga. ... Tõde nähakse selle selguses
ja siirad Jumala lapsed lõikavad läbi
kütked, mis neid siiani tõkestanud
on. ... Vaatamata sellele, et saatan
püüab kõigiti tõe levikut takistada,
astub suur hulk inimesi Issanda
poolele.“10
Vennad ja õed, see mida me täna
näeme, on äratus, mis kutsub meid
vaatama Jumala Sõna poole ja olema

valmis selleks, mis on tulemas. Üksnes täielikult toetudes Jeesusele ja
Püha Vaimu väele, oleme suutelised
midagi korda saatma! Jumal valmistab meid hilise vihma väljavalamiseks, mis võimaldab meil valjul
häälel kuulutada kolme ingli eluandvaid sõnumeid. Kutsun teid täna
vastama Jumala kutsele, öeldes: „Jah,
Issand, Sinu jõus ja väes lähen ma
kuulutama kolme ingli sõnumit.
Kuhu iganes Sa mind ka ei saadaks,
mina olen valmis minema.“ Aamen.

4

Ted N. C. Wilson on
seitsmenda päeva adventistide
koguduse peakonverentsi president.
Tema teisi artikleid ja kommentaare
saab lugeda presidendi kantselei
Twitteris @pastortedwilson ja
Facebookis: @Pastor Ted Wilson.

?

KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Miks on oluline lugeda kolme

ingli kuulutust piibellike prohvetikuulutuste laiemas kontekstis?

2. Mida ütleksid inimesele, kes

pärast selle materjali läbilugemist
ütleb, et teda hirmutavad mõtted
lõpuajast
lõpuajast ja viimseist sündmusist?

3. K
Kuidas
uidas võtaksid kokku kolme

ingli
ingli kuulutuse põhituuma sõbrale,
kes
kes pole sellest midagi kuulnud?

1
Ellen G. White Tunnistused kogudusele, 9. kd, lk 19.
2
Ellen G, White, Suur võitlus, lk 605.
3
Ibid., lk 554.
4
Ibid., lk 389.
5
Ibid., lk 390.
6
Ibid., lk 606.
7
Ibid., lk 443.
8
Ibid., lk 445.
9
Ibid., lk 608.
10 Ibid., lk 612.
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pühapäev

Armastav üleskutse

I

Igavene evangeelium esimese ingli kuulutuses

nglid laskusid Petlemma
linna kohale ja kuulutasid
head sõnumit Päästja sünnist
(Lk 2:8–11) ning nüüd, veidi
enne Kristuse tulekut, tulevad taas inglid, kuulutades
igavese evangeeliumi päästvat väge.
Tegelikult toimib evangeelium
kolme ingli kuulutustes (Ilm 14:6–
12) raamatupesadena: igavest evangeeliumi mainitakse alguses (s 6) ja
lõpus leiame usu Jeesuse päästvasse
töösse – õigeksmõistmine usu
kaudu (s 12). Esimene ingel kuulutab evangeeliumi Jumala lõpliku
kohtuotsuse kontekstis; teine kuulutab igavese evangeeliumi võidukäiku Baabüloni valeevangeeliumi
kokkuvarisemisel (s 8); kolmas
kuulutab viimast kohtuotsust, mil
kurjad jõud tunnistavad Jumala
armastust ja õiglust, mis on Talle
kaudu ilmutatud (s 10).

Evangeelium on
igavene, sest see sai
alguse jumalikus
igavikus ja avaldus
Jeesuses Kristuses.
Evangeelium, armastus,
konflikt

Rõhk evangeeliumil, mis on leitud
kõikidest sõnumitest, tähendab
seda: „kõigi tunnistavate kristlaste
seas peaksid seitsmenda päeva
adventistid olema Kristuse ülendamisel maailmas esikohal“1 – see on
kõige tõsisem väljakutse. Esimese
ingli kuulutuses toome esile kolm
evangeeliumi omadust.
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Jumaliku armastuse igavene
evangeelium

Evangeelium on igavene, sest see
sai alguse jumalikus igavikus ja avaldus ajaloos Jeesuse Kristuse kaudu
(Rm 16:25, 26; Kl 1:26, 27). Evangeelium on igavene, sest see on muutumatu ning sellel on püsiv päästev
jõud. Ilmutusraamatus hõlmab
evangeelium kõike, mida Jumal Jeesuses Kristuses meie heaks tegi,
sealhulgas Tema asendussurm, ülestõusmine (Ilm 1:18), taevasse minemine (Ilm 12:5) ja troonimine (Ilm 4
ja 5); Tema vahendustöö taevas
(Ilm 8: 3,4) ja naasmine hiilguses, et
päästa oma rahvas ning mõista
kohut kurjade üle (Ilm 1:7; 14:10;
19:11; 22:20). Johannes viib meid
evangeeliumi sügavusse, mis avaldub Kristuse ristil.
Evangeelium ilmub esmakordselt
Ilmutusraamatu alguses, kui Johannes ülistab Jeesust: „Temale, kes meid
armastab ning on meid lunastanud
meie pattudest oma verega.“ (Ilm
1:5) On juhtunud see, mis on väljaspool iga olendi täielikku mõistmist,
ja nende jaoks on see hea uudis! See
räägib armastusest ja verest; Jumalast, kes käis meie eest lepitust tehes
läbi surmaoru, puhastas meid
patust. See on jumalik armastus,
mis on muudetud nähtavaks. Pange
tähele, et tegusõna on olevikus – „kes
meid armastab“ – viidates jumaliku
armastuse pidevale voolule meie
suunas. Johannese sõnul avaldus see
ainulaadne armastus Tema Poja
ohvrisurmas ristil (pange tähele
minevikuvormi – „kes on meid lunastanud“). Armastus, võttes verise
ohvri kuju, murdis patu jõu ja
vabastas meid teenima Jumalat.

Ilmutusraamatus
on Tall igavese
evangeeliumi
kehastus.
Tall ja evangeelium

Ilmutusraamatu päästvas sõnumis domineerib siiski tapetud Talle
kuju. Tema esimene ilmumine raamatus on dramaatiline ja võimas.
Jumal istub oma majesteetlikul
troonil, käes pitseeritud raamat,
mida suudab avada ainult Tall, kes
viidi tappa (Ilm 5:1–6). Ingel kutsub
teda lõviks Juuda suguharust, see on
messiaanlik tiitel (s 5), aga kui
Johannes pöördub lõvi vaatama,
näeb ta „Talle seismas, otsekui oleks
tapetud“ (s 6). Hea uudis on see, et
lõvi võidab Jumala vaenlased, saades
Talleks, ohvritalleks. Jah, siin on
jõudu ja väge, kuid see on tapetud
Talle jõud, see tähendab, Jumala
armastuse jõud, mis ristil nähtavaks
sai. Kui trooni ümbritsevad näevad
Talle, langevad nad maha Teda ülistades, lauldes: „Sina oled väärt
võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning
sina oled ostnud Jumalale oma
verega inimesi kõigist suguharudest
ja keeltest ja rahvastest ja
paganahõimudest…“ (s 9) Taas
leiame koos kaks põhimõistet verest
ja lunastusest, mille kaudu Jumal
annab meelt parandavatele patustele hiilgava tuleviku.
Ilmutusraamatus (7:9–15) seisab
Jumala lõpuaja rahvas Jumala ja
Talle aujärje ees neid kiites ning valmis neid teenima. Nad seisavad
Jumala ja Talle ees, sest „nad on

Evangeeliumi
kuulutamine
toimub konﬂikti
kontekstis.
pesnud oma rüüd ja teinud need
valgeks Talle veres“ (s 14). Talle
ohver mitte ainult ei lunasta inimolendeid, vaid ka puhastab nad
nende pattudest. Tegelikult on
lunastus lunastamine patu väest,
mis võimaldab meil viibida Tema
lähedal ning teenida Jumalat. Kuna
Talle ohvrisurm saavutab selle kuulsusrikka vabanemise, on meil nüüd
võimalik liituda Tallega selles kosmilises konfliktis lohe vastu ning „ta
ära võita Talle vere läbi ning oma
tunnistuse sõna läbi“ (Ilm 12:11).
Kaks elementi õiges järjestuses: võit,
mis sai võimalikuks Kristuse ohvris,
ja tunnistamine sellest, mida Jumal
on teinud meie heaks Talle kaudu.
Ilmutusraamatus on Tall igavese
evangeeliumi kehastus.

?

Evangeelium ja konflikt

KÜSIMUSI ARUTELUKS

Evangeeliumi kuulutamine toimub konflikti kontekstis. See on osa
mässuloost, mis sai alguse taevast
(Ilm 12:7, 8) ning see vangistas
inimkonna (1Ms 3:1–8). Konflikti
lõpu lähenedes valmistub lohe
Jumala rahvast jagu saama läbi
valede ning tagakiusamise (Ilm
13:13–15). Ta ühendab usust taganenud kristluse (s 1–17) ning saavutab
kolme deemonliku vaimu (spiritism) sõnumi kaudu maa kuningate
toetuse. Samal ajal kogub Jumal
kolme ingli kuulutuse kaudu lõpuaja inimesi kõigist rahvustest, hõimudest, keeltest ning inimestest
(Ilm 14:6–12), kes valmistuvad Tema
tagasitulekuks (s 14–20). Selles viimases konfliktis on võit võimalik
vaid Talle veres (Ilm 12:11).

1. Miks on nii oluline näha kolme

Kokkuvõte

Kogu planeedil tuleb kuulutada
evangeeliumi kui ainukest lahendust kosmilisele konfliktile. Kolm
inglit „esindavad neid, kes võtavad
tõe vastu ja väega avavad evangeeliumi maailmale“.2 Me räägime, mis

ingli kuulutustes evangeeliumi?

2. Kas sa kardad Ilmutusraamatu
sõnumit kohtumõistmisest? Miks
või miks mitte?
3.. K
3
Kuidas
uidas saame maailmale tõhu-

salt
salt vahendada Ilmutusraamatus
kujutatud
kujutatud Talle ja evangeeliumi?

on adventsõnumi keskmes – evangeelium. Meie tähelepanu ei tohiks
kunagi hajuda Talle vere piisavuse
kuulutamisest sõnas ja teos. Meil
peab olema selge arusaam evangeeliumist, kuid me peame lubama sel
kehastuda ka meie elus, see muudab
meid armastavateks inimesteks, kes
teenivad teisi. Meie kogudused ja
asutused peaksid olema kohad, kus
Talle armastus avaldub täielikult
Temale pühendatud elus. 4
1 Ellen G. White Evangelism, lk 188
2 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, lk 979

PALVENÄDAL

esmaspäev

Kahetsus ja kohus

I

Igavene evangeelium esimese ingli kuulutuses
gavese evangeeliumi kuulutamine viib selleni, et inimestele esitatakse kutse asuda
kosmilises vastuseisus
Jumala pool (Ilm 14:7). Jumal
austab inimese vabadust ja
kutsub igaüht vastama Tema plaanile inimkonna heaks. See on kõige
olulisem otsus ja see määrab iga
inimese igavese saatuse. See kutse
on nagu lapsevanemate kutse, kes
tunnetavad, et nende laps kaldub
vale otsuse poole ja kes teeksid
omalt poolt kõik, et last säästa. See

kutse tuleb armastava Jumala
südamest.
Üleilmne kutse

Selle otsuse suurejoonelised
mõõtmed avalduvad kolme tegusõna käskivas kõneviisis: kartke
Jumalat, ülistage Teda ja kummardage
Teda. Me vaatleme neid kolme sõna
üksikasjalikumalt.
„Kartke Jumalat“
Hirm äratab meis soovi teha
midagi, et vältida saabuvat ohtu, mis
hirmu tekitab. Pühakirjas võib

Jumala ligiolu hirmu tekitada. Kes ei
väriseks Jumala ees, kes ilmutab
ennast aulises ja silmipimestavas
valguses ja kelle ligiolus hakkab
värisema isegi loodus? Inimesed
kardavad oma elu pärast, mitte seetõttu, et Jumal neid tappa ähvardaks, vaid kuna nad saavad aru: see
kogemus on nii intensiivne ja nad ei
tea, kas nad suudavad sellest eluga
välja tulla (2Ms 20:18, 19). See võrreldamatu Jumal läheneb oma loodule igatsusega olla neile Jumalaks.
Selle tulemusena muutub hirm, mis
2021/11
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ilmneb värisemises ja kabuhirmus,
tänulikuks alistumiseks Temale,
Tema kummardamiseks ja ülistamiseks ning osaduseks Temaga, kes on
Elu (5Ms 5: 26, 27). See on tõeline
aupaklik hirm Looja Lunastaja
Jumala ees (2Ms 20:1; Ilm 4:10, 11;
5:8, 9).
Parim Piibli võrdpilt üleskutse
kohta Jumalat karta (Ilm 14:7) on
Koguja 12:13, 14. 1. Mõlemas salmis
kasutatakse käskivat kõneviisi:
„karda Jumalat“, mis viitab tõsiasjale,
et tegu on olulise küsimusega. 2. See
kutse on universaalne – see kehtib kõigile inimestele („see on iga inimese
kohus“, Kg 12:13; „neile, kes elavad
ilmamaal“, Ilm 14:6). 3. Jumala kartmine on seotud kohtuga („sest Jumal
viib kõik teod kohtusse“, Kg 12:14;
„sest tema kohtumõistmise tund on
tulnud“, Ilm 14:7). 4. Jumala kartmine on seotud Tema käskude pidamisega („pea tema käske“, Kg 12:13;
„kes hoiavad alal Jumala käske“, Ilm
14:12).

Piibel lükkab
hinge surematuse
ümber ja õpetab,
et inimene magab
Issandas kuni
Kristuse tulemiseni.
Esimene ingel kutsub inimesi üles
võtma see auline Jumal vastu isikliku
Jumalana ning väljendama oma kartust Tema ees (või nende imetlust)
alistumises Tema armastavale tahtele. Alternatiiv on karta/alistuda
metsalisele (Ilm 13:15); Tema, kes on
„Elav“, suri, kuid on nüüd elus „igavesest ajast igavesti“. Üksnes Tall, kes
oli tapetud, saab anda elu (Ilm 1:18).
„Ülistage teda“

Inimesed peavad loobuma oma
uhkusest ja andma seeasemel au
Jumalale, ülistama Teda. Ingel täpsustab, kuidas inimesed, kes on osalised kosmilises konfliktis, kus Jumala
õiglus ja armastus on küsimuse alla
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seatud, peaksid Teda ülistama. Fraasi
„ülistage Jumalat“ kasutatakse Piiblis kohtumõistmise kontekstis, et
tunnistada inimese patusust ja
Jumala õiglast kohut. Sellisel juhul
on see fraas tunnistus süü tunnistamisest (Jos 7:19) ja kahetsuse ilmutamisest (Jr 13:16; 1Sm 6:5).
Ilmutusraamatus kirjeldab fraas
„Jumala ülistamine“ esiteks seda,
mis toimub taevas – taevased olendid
kuulutavad ühel häälel, et Jumal on
ülistust väärt, kuna Tema on Looja
(Ilm 4:9–11) ja et Tema on Tall ja
Lunastaja (Ilm 5:9–13). Teiseks
antakse inimestele maa peal käsk
ülistada Jumalat (Ilm 11:13; 14:7;
16:9). Kolmandaks annavad kosmilise konflikti lõppedes kõik Jumalale
au (Ilm 19:7; Ilm 5:13). Maa peal ei
taheta tunnistada, et inimesed on
patused ja Jumal on õiglane armastav
Jumal. See üleskutse peaks jõudma
kõigini, sest on neid, kes tunnistavad
loodusjõudude hävitavat jõudu ja
„ülistavad Jumalat“ – nemad teadvustavad, et nad on patused ja et
Jumala kohtumõistmine on õiglane
(Ilm 11:13; Rm 10:8, 9).
Kummardamine ja kohus

Kutse võtta suur Piibli Jumal
vastu oma isikliku Jumalana (Teda
karta) ja tunnistada iseenda
patusust ja Tema õiglust ning
armastust on peidus kuulutuses, et
„tema kohtumõistmise tund on tulnud“ (Ilm 14:7). Kohtumõistmine
tähendab oma olemuselt tõeotsingut. Kurjuse jõud sooritasid kosmiliste mõõtmetega kuriteo, kui nad
ründasid Jumala armastava iseloomu väärikust, kuid lõpukohtus
saab Tema nimi puhastatud. Õelad
on tegutsenud lohe pettuse ajel,
kuid kohtumõistmine toob nende
vead päevavalgele. Just nüüd peaksid inimesed Jumalat kartma ja Teda
ülistama.
Lõpukohus on kristlik doktriin.
Piibli põhjal koosneb lõpukohus
kolmest staadiumist. Esimene on
Jeesuse tuleku eelne kohus taevas,
kus uuritakse Jumala rahva elu, et
teada saada, kas nad on jäänud oma
pühendumises Tallele ustavaks (Tn
7:8–10, 13, 22; Rm 2:5, 6; 1Kr 3:8; 2Kr

?

KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Kuidas saame ühendada

Ilmutusraamatu sõnumi kohtumõistmisest evangeeliumide
armastuslooga?

2. Kuidas saame oma igapäeva-

ses elus Jumalat ülistada?

3. Kuidas on tõotus jumalikust

kohtust lootusrikas sõnum –
maailmas, mida valitseb patt,
ambitsioonid ja kurjus?

5:10; Ef 6:8). Kristus tuleb oma rahvast päästma, mitte nende üle kohut
mõistma (Hb 9:28).
Kristlased, kes usuvad hinge surematusesse, usuvad ühtaegu ka Jeesuse tulekule eelnevasse kohtusse.
Surematu hinge kohtutund on siis,
kui inimene sureb – sel hetkel otsustatakse seaduslikult inimese igavene
saatus. Piibel lükkab hinge surematuse ümber ja õpetab, et inimene
magab Issandas kuni Kristuse tulemiseni. Teiseks on kohus pärast millenniumit, kui kurjuse jõud ja nende
toetajad seisavad Jumala trooni ees
(Ilm 14:10; 20:11, 12), sellele järgneb
lõpukohtu kolmas ja lõplik faas (Ilm
20), kui kosmos patust puhastatakse. See kõige imelisem sündmus
peegeldub Vana Testamendi aja lepituspäevas ja viitab sellele hetkele
(„tunnile“) ajaloos, mil taevas algas
jumaliku kalendri järgi 1844. aastal
kohtumõistmine (Tn 8:14; Ilm 11:19;
14:7). Me elame lepituspäeva eel ja
peame kutsuma inimesi üles kartma
Jumalat ja Teda ülistama.
Kokkuvõte

Pühakirja auline ja igavene Jumal
soovib olla meie Jumal, kuid otsus
on meie teha. Lõpukohtus saab ilmsiks, et Jumal näitas oma lõputut
armastust Kristuse ristil, mis päästab meiesugused patused. Me oleme
valinud karta Jumalat ja Teda ülistada, me oleme asunud selles kosmilises konfliktis Talle poolele. 4

PALVENÄDAL

teisipäev

Kummarda Loojat

E

Esimese ingli kuulutuse igavene evangeelium
simese ingli taevane
sõnum peab kajama üle
kogu maa, kutsudes
kõiki tungivalt üles
kartma, andma au ja
ülistust Loojale (Ilm
14:7). Kummardamine viib meid
kosmilise konflikti tuumani, see
kutsub meid üles kummardama
Loojat ja mitte langenud keerubit
(vrd Mt 4:9). Tema soov on Jumal
igaveseks osast Tema loodust välja
lülitada. Selles võitluses on kummardamine lakmustestiks.
Kummardamine – truuduse
avaldus Tallele

Kreeka tegusõna, mis on tõlgitud
Ilmutuse 14:7 kummardama, on proskuneo. Otsetõlkes tähendab see kummardamist maani või laskma enda
alla heita. Inimeste kohta rakendatuna on see mõeldud austusavaldusena, aga kui austuse objekt on
Jumal, siis tähistab see tegusõna nii
keha kui vaimu kummardamist. See
tähendab lahtilaskmist oma langenud loomusest, et leida olemise
täius, keskpunkt ja eesmärk oma
elule Temast. Ülistus viitab kahele
olulisele suhtumisele.
Kummardamine kui
usutunnistus

Jumala trooni ees kummarduvad
taevased olevused kuulutades:
„Väärt oled sina, meie Issand ja meie
Jumal, võtmaks au ja austust ja väge,
sest sina lõid kõik.“ (Ilm 4:11) Nad
tunnistavad, et teenivad Loojat
Jumalat, ja kutsuvad inimesi endaga
koos kummardama. See tegu on
põhiliselt usu tunnistamine Jumalasse, keda me kuulutame kui enda
Loojat. See usutunnistus on – Püha
Vaimu läbi – sügavalt juurdunud
meie olemusse ja sõnadesse ning
tegudesse – see on enda

painutamine täielikku alistumisse
(vrd Rm10:9, 10). Tõsiasi on, et Looja
kummardamisel on eluga palju tegemist, sest Tema on elu allikas. Seega,
ülistamine on kodus olemine, sest
me oleme oma Isa juures, kes andis
oma armastava loova teoga meile
elu. See selgitab, miks Jumalat saavad kiita ainult elavad (Laul 115:17,
18). Loodud elu näeb Üht, kes on elu,
ja kummardub Tema ees tänutundes
ning armastuses. See kummardamine ei ole selline, mida teeme
mõnikord, vaid see on elu, mis elab

Kummardamine
on otsekui kodus
olemine, sest me
oleme oma Isa ees.
pidavalt Jumala ligiolus ja käib
alandlikult Tema ees. Johannes näeb
taevaseid olevusi samuti langemas
maha Talle ees, kuulutades: „Sina
oled väärt … sest sina olid tapetud
ning sina oled ostnud Jumalale oma
verega inimesi kõigist suguharudest
ja keeltest ja rahvastest…“ (Ilm 5:9)
Kummardamine on usu tunnistamine Jeesusesse, kes tegi meid
Päästjana uueks looduks (Jh 3:7;
2Kr 5:17). Lunastus eeldab, et
Jumala algne loodu sai langenud
keerubi tõttu kannatada ning inimkond triivis kodust eemale. Jumala
Poeg tuli sellele planeedile enesekesksete loodolevuste sekka, et tuua
nad tagasi koju (Js 53:6), elu allikale.
Kadunud elu, mis taastati meile Jeesuse päästvas töös, tunnistab universumi ees, et Tema on meie Looja.
Me kummardame oma langenud
mina tänulikus teenimises Tema
ette.

Ustavuse tunnistus

Kummardamine on ustavuse tunnistus Jumalale kui Loojale ja Lunastajale. See on kosmilises võitluses
Jumala poole võtmine ja seega vastuhakk kurjuse jõududele. Sarnaselt
Taanieli kolme sõbraga (Tn 3:16–18)
ja Taanieli endaga (Tn 6:10) ei karda
Talle järgijad lohet. Kuna loodolevused ei oma elu iseeneses, on nad võimetud säilitama enda ja veel vähem
teiste loodolevuste elu. Seega on langenud keerubi teenimine ja oma
ustavuse andmine temale surma
valimine. Jumalale ustavatel inimestel on „pühade kannatlikkus“ ja nad
„peavad Jumala käske“ ning neil on
usk Jeesusesse (Ilm 14:12). Jumala
kummardamine Looja ja Lunastajana on avaldunud nende elus kuulekuse säilitamises Jumala
käskudele ja usu hoidmises Jeesusesse kui Lunastajasse.

Kummardamine on
usu tunnistamine
Jeesusesse, kes tegi
meid Päästjana
uueks looduks.
Kui Ilmutusraamatus mainitakse
käsku, on silmas peetud kümmet
käsku (2Ms 20:1–17). Kutse Jumalat
kummardada on kutse järgida esimest käsku (Ilm 14:7). Hoiatus mitte
kummardada metsalise kuju on
üleskutse teise käsu pidamiseks
(s 9). Jumala nime teotamise hukkamõist nõuab kuulekust kolmandale
käsule (Ilm 13:6). Kohustus teenida
Jumalat „kes tegi taeva ja maa ja
veteallikad“ (Ilm 14:7) kasutab sarnast keelt ja mõtteid, mis on
2021/11
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Võitlus käib ja
peamine mure on
selge – kes on väärt
kummardamist?
neljandas käsus (2Ms 20:11). See
näitab küsimuse olulisust – keda me
teenime. „Kui kõik inimesed oleksid
pidanud hingamispäeva, siis oleksid
inimeste mõtted ja kiindumused
olnud suunatud Loojale kui austuse
ja kummardamise objektile ning
poleks kunagi olnud ühtegi ebajumalakummardajat, ateisti ega uskmatut.“1 Hingamispäev ei ole ainult
loomise mälestus, vaid ka mälestus
Temast, kes on Kristuses kõik loonud. Lohele on hädavajalik see
mälestus unustusse saata. See selgitab, kuidas „hingamispäeva küsimus
on oluline teema suures võitluses,
milles kogu maailm mängib oma
osa“.2 Käesoleval ajal on hingamispäeva kõrvalejätmisel peamiselt
kaks väljundit. Esimene tuleb langenud kristluselt seitsmenda päeva

kui piibelliku hingamispäeva hülgamisega ning pühapäeva pühitsemise
kuulutamisega. Teine tuleb maailma
loodusteaduste uurijatelt. Evolutsiooniteooria on paljude teadlaste ja
teiste õpetlaste mõtetest eemaldanud ülima, ent siiski isikliku Jumala
kuju. Hingamispäev loomise mälestusena jäetakse kõrvale. Vastavalt
neile ei ole olemas Loojat ja Tema
järele pole vajadust, sest kõik nähtav
on juhuslike ja sihitute looduslike
protsesside tulem. Paljud kristlased
on püüdnud evolutsiooni ja kristlikku usku ühildada. Nad väidavad,
et Jumal lõi maailma pikas arenguprotsessis täis võitlust, kannatust,
ellujäämist ja surma. See Jumal ei
sarnane Piibli armastava Jumalaga,
kes on Looja ja Lunastaja. Selles kontekstis kutsub esimene ingel üles
Jumalat kummardama, see on elu ja
surma küsimus.
Kokkuvõte

Võitlus käib ja peamine mure on
selgelt välja toodud – kes on väärt
kummardamist? Ainult Jumal, kes
Jeesuses lõi kõik ja Talles lunastas

PALVENÄDAL
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KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Mõtle tänases osas olnud mõtte

peale: kummardamine on usutunnistus. Kuidas saab see suhtumine
meie kummardamist õpetada?

2. Miks on oluline mõista seost
loomise ja kummardamise vahel?
3. K
Kuidas
uidas me saame loovalt ja
haaravalt
haaravalt edastada esimese ingli
kuulutust
kuulutust neile inimestele meie
elus,
elus, kes usuvad evolutsiooni?
meid. Tema on väärt kummardamist. Ainult tõeline elu allikas saab
elu luua ja taasluua lunastuse
kaudu. Me tunnistame selle tõeks,
kui kummardume Jumala ja Talle
ees ning ülistame Teda. 4
1 Ellen G. White, Suur võitlus, lk 438
2 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 7. kd, lk 979

kolmapäev

Evangeelium võidab kogu vastuseisu

I

Teise ingli kuulutus
lmutusraamatus on kurjuse
jõudude tegusid kujutatud
matkimas Jumala tegusid.
Näiteks on Jumalal kolm
inglit, kes kuulutavad maailmale evangeeliumi (Ilm
14:6–12) ning lohel on kolm deemonlikku hinge, kes lähevad maailma kuningate juurde koguma
neid viimaseks vastasseisuks Talle
vastu (Ilm 16:13,14). Teise ingli
sõnum põhineb sellisel mõtteviisil. Jumalal on linn ja lohe loob
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oma linna: Baabüloni. Baabülon
kuulutab inimestele sõnumit, mis
on igavese evangeeliumi võltsing,
kuid see ei võida.
Baabülon ja Tall

Teine ingel kuulutab head sõnumit: „Langenud, langenud on suur
Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!“
(Ilm 14:8) Järgnevalt vaatame
üksikasjalikumalt selle sõnumi
põhielemente.

Iidne Baabülon ja langenud
keerub

Kõik sai alguse „Sinearimaa
tasandikul“ (1Ms 11:2), teine nimi
Baabülonile, mis tähistab Mesopotaamia lõunaosa. Seal otsustasid
inimesed peale veeuputust ehitada
linna nimega Paabel, mille torn
ulatuks taevani (s 4). Jutustuses
põhineb nimi Paabel heebreakeelsel
verbil balal, mis tähendab segamist, mis osutab sellele, et Paabel
tähendab segadust. Jutustus räägib

Jumalal on linn
ja lohe loob oma
linna: Baabüloni.
projektist, mis ühendab inimesi
ühise eesmärgi nimel. See puudutab inimeste tegusid ja saavutusi,
mille juured on enesesäilitamise
mure juures. See puudutab kujutlusvõimet ületavaid ambitsioone,
kavatsust valitseda maa ja taeva üle
– kõige üle. See on kosmiliste
mõõtmetega ambitsioon, mis seisneb sellise linna ehitamises, mis
täiesti sõltumatult Jumalast ühendaks kaks kõige olulisemat olemasolu sfääri, nimelt inimliku ja
jumaliku. Babüloonlased kutsusid
linna bab-ilani, jumalate väravaks,
ilmselt sellepärast, et linna visualiseeriti kui kosmilist linna, mis
ühendas inimesi maa peal jumalatega taevas. Piiblilugu räägib mässust jumalike kavatsuste vastu
inimeste suhtes (1Ms 9:7; 11:4).
Ehitusprojekt ja selle kavandatud
eesmärk lõppesid, kui „kutsumata“
Jumal sekkus, muutes inimkeele
ühendavat rolli (1Ms 11:7, 8).
Baabüloni uhkus ja iseseisvus
on täielikult välja kujunenud
Jesaja raamatus, kui Issand kuulutab välja oma kohtuotsuse Baabüloni vastu, mida esindab selle
kuningas (Js 14:3–23). Kirjakoht
kasutab Baabüloni kuninga auahnete taotluste kirjeldamiseks langenud keerubi sügavamaid
kavatsusi, seda tehes paljastab
Jumal keerubi sisemise rikutuse:
„Sina ütlesid oma südames: „Ma
tõusen taevasse, kõrgemale kui
Jumala tähed tõstan ma oma
aujärje ja istun kogunemismäele...
ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.““ (s 13,14) Sama ambitsioon on ühel või teisel viisil
leidnud koha ka inimese südames.
Kuigi ajalooline Baabülon langes,
on keerubi riukalikud taotlused
endiselt elus ning ta püüab neid
lõpuajal saavutada.

Lõpuaja Baabülon ja langenud
keerub

Iidse Baabüloni linna olemust ja
eesmärki kasutatakse nüüd lõpuaja
Baabüloni prototüübina. Ilmutusraamatus on Baabülon esiteks ebapuhas kolmainsus. Selle moodustavad
kolm võimu, kes on ühendatud langenud keerubi tegevuskava edendamiseks (Ilm 16:13). Need on lohe,
kes näib võtvat Jumala rolli (Ilm
13:2,4), metsaline merest, sageli
Kristust jäljendades (Ilm 1:8 ja
13:14) ning metsaline maalt, keda
kutsutakse ka valeprohvetiks, kes
teeb Vaimu tööd (Ilm 13:13; 19:20).
Apokalüptiliste kuulutuste ajaloolises tõlgenduses kujutab merest
pärit metsaline kristlikku kogudust
keskajal, metsaline maalt tähistab
Ameerika protestantlikku kristlust
ja lohe on spiritism – põhineb
paganlikul hinge surematuse ideel,
mille kaudu saatan hakkab korda
saatma petlikke imetegusid
(Ilm 16:13,14).
Teiseks, Baabülon on usust taganenud lõpuaja kristlaste globaalsete
mõõtmetega kujund. See on osa Laodikeia kogudusest, kes ei hoolinud
Kristuse kutsest avada uks ja pöörduda tagasi Tema juurde (Ilm 3:14–
22). Kuna ta on jõukas (Ilm 18:3,
11–13) ja ta omab kauneid kleite (s
16, 19), puudub vajadus rikkuse ja
rüü – evangeeliumi rikkuse – järele,
mida Kristus kõigile pakub (Ilm
3:18). Paabeli moodustavad metsalised, kes ei ole kaasaegse ühiskonna
sotsiaalse ja majandusliku rõhumise
metsalised, vaid usust taganenud
kristluse väljendus, mis hakkab
vastu Jumala lõpuaja rahvale (Ilm
13:15).
Kolmandaks, Baabülon jõuab maailma vale sõnumiga lunastusest. Ta
on „oma hooruse raevuviinaga on
jootnud kõiki paganaid“ (Ilm 14:8).
Jõud, mis juhib Baabüloni, on iha ja
mitte Vaimust valgustatud meel.
Vaimse hooruse viina jagades on
Baabüloni samastatud truudusetu
naisega, viidates tema truudusetusele Issandale. Vanas Testamendis
seisnes Iisraeli truudusetus Jumala
ees liitude sõlmimises rahvastega, et
end säilitada (He 16:26–29), ning

teiste rahvaste usuliste tavade ja
uskumuste omaksvõtmises (Jr 2:20,
21; He 6:9, 16, 23). Mõlemad väljendasid usust taganemist (L 106:35–
39). Ilmutusraamatus otsib
Baabülon tuge maa kuningatelt (Ilm
17:12, 13) ning toetab lohe petmist
ja kummardamist (Ilm 13:4).
Neljandaks, lõpuaja Baabüloni
moodustamise protsessis sirutub
lohe mittekristliku maailma poole,
et ühendada see usust taganenud
kristluse veendumuste ümber. See
on kindlasti raske ülesanne, sest
planeet on täis paljusid religioone,
antagonistlikke poliitilisi jõude, vastuolulisi mõtteviise ning isegi
ateismi ja ilmalikkust. Kõige tõhusam viis, kuidas lohe oma eesmärgi
saavutaks, oleks üleloomulike nähtuste kasutamine. Vaevalt on inimese lojaalsuse muutmiseks midagi
tõhusamat kui üleloomulik kogemus, mis näib olevat vaieldamatu.
Ilmutusraamat räägib lohe ja tema
esindajate poolt sooritatud suurtest
imedest, mille tulemuseks on muutused maailma ühiskondlikus, poliitilises ja religioosses
maailmakaardis, mida praegu on
võimatu ette näha (Ilm 13:13, 14).

Inimkond
polariseerub kahe
evangeeliumi
vastasseisu tõttu.
Talle võit

Mis on see, mida Baabülon maailmale eriliselt pakub? Baabülon
pakub enda päästeviisi valeevangeeliumi kuulutamise kaudu. Jumal
pakub Talle lunastuse evangeeliumi,
Baabülon aga pakub veini. Vein on
sageli Jumala päästvate õnnistuste
sümbol oma rahvale. Baabülon
varustab oma järgijaid tema enda
päästvate õnnistuste veiniga, nimelt
vaimse ebamoraalsusega. Vanas Testamendis nimetatakse veini „viinamarjavereks“ (5Ms 32:14),
suurepärane sümbol Jeesuse verest.
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MEIE AEG

17

Mis on see,
mida Baabülon
maailmale
eriliselt pakub?
Õhtusöömaajal pakkus Jeesus oma
jüngritele veini, mis kujutas Tema
elu, antuna patu andeksandmiseks
(Mt 26:28) – see on evangeeliumi
hea uudis. Johannese evangeeliumis
pakkus Jeesus oma verd ainsa eluallikana patustele (Jh 6:53, 54; 19:34).
Baabülon aga, andes maa elanikele
oma veini, jagab valeevangeeliumi,
mis on väidetavalt kinnitatud lohe ja
tema esindajate sooritatud erakordsete imede kaudu (Ilm 13:13, 14;
16:13, 14). Seda valeevangeeliumi
nimetatakse viinaks, see tähendab
Baabüloni ebamoraalsust ja
väärõpetusi (Ilm 14:8). See on jumaliku plaani rikkumine inimkonna
jaoks ning seetõttu on see vaimne
truudusetus ja ebamoraalsus.
Inimkond polariseerub kahe
evangeeliumi vastasseisu tõttu, milleks on lunastuse evangeelium Kristuse kaudu ja valeevangeelium
päästest langenud keerubi kaudu.
Lõpptulemus on Baabüloni langemine. See langemine toimub kahes
etapis. Esimene on vaimne, mis pole

veel toimunud. See leiab aset siis,
kui kiriku ajaloo alguses alanud
usust taganemine jõuab haripunkti
usust taganenud kristluse taasühendamisel. Kuni see sündmus pole veel
toimunud, ei ole Baabülon oma täiuses veel avaldunud. Teine langemine
toimub Kristuse teisel tulemisel ja
selle tulemuseks on Baabüloni lõplik lüüasaamine. Johannes ütleb, et
„suur linn (Baabülon) jagunes kolmeks“ (Ilm 16:19). Ebapüha kolmainsus ei suuda Talle ees ühtsena
seista (1Ms 11:8): „Nad hakkavad
sõdima Tallega ja Tall võidab nad
ära.“ (Ilm 17:14) Õelad püüavad end

Neid ei alista mitte
Lõvi rünnak, vaid
meie pattude
eest ohverdatud
Talle kuju ja töö.
peita Talle kohaloleku eest
(Ilm 6:16). Neid ei alista mitte Lõvi
rünnak, vaid meie pattude eest
ohverdatud Talle kuju ja töö. Tall
kehastab evangeeliumi ning tuleb
konfliktist välja võitjana.

?

KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Kuidas saaksime vältida Baabüloni mõtteviisi?

2. Miks on Ilmutusraamatu sõnum

Baabüloni langemisest hea uudis
neile, kes järgivad Talle kõikjale,
kuhu Tema juhib?

3. M
Me
e loeme pidevalt valeuudistest
ja
ja Ilmutusraamat viitab võltsile
kolmainsusele,
kolmainsusele, mis püüab jäljendada
jendada Pühakirja kolmainsust.
Kuidas
Kuidas saame valmis olla, et mitte
selle võltskolmainsuse poolt petetud saada?

Kokkuvõte

Baabülon ei ole maailmas veel
kogu oma täiuses. Nagu me juba
märkisime, algas usust taganemise
protsess kristlikus kirikus varakult
ja jõuab oma haripunkti vahetult
enne Kristuse tulekut (2Ts 2:1–10).
Meil on oluline jälgida, mis toimub
protestantide ja katoliiklaste omavahelistes suhetes, eriti katoliikluse
mõju märkimisväärset suurenemist
mõnes maailma osas, isegi mittekristlike religioonide seas. Maailm
muutub kiiresti ja me peaksime
ootama olulisemaid, eriti religioosset laadi muudatusi. Senikaua on
meie kohus kuulutada ainsa päästeviisina Jeesuse Kristuse evangeeliumi, hoiatades maailma selle eest,
mis meid ootab. „Mõne joone osas
võib meil olla vähem öelda, nagu
Rooma võimu ja paavstluse osas,
kuid me peaksime juhtima tähelepanu sellele, mida on kirjutanud
prohvetid ja apostlid inspireerituna
Jumala Vaimust.“1 4
1 Ellen G. White, Nõuandeid kirjutajatele
ja toimetajatele, lk 65

Tundmatu autor - Mbzt 2013, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=105508864
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neljapäev

Armastav hoiatus Jumalalt
Kolmanda ingli kuulutus

J

umal väljendab oma sügavat
muret patuse inimkonna
suhtes igavese evangeeliumi
kuulutamise kaudu, kutses
pöörduda tagasi Tema juurde
(esimese ingli kuulutus) ja
hoiatades neid Baabüloni võltsevangeeliumi eest (teise ingli kuulutus).
Nüüd on Jumala süda taaskord avatud, hoiatades inimkonda nende
saatuse eest, kes samastavad ennast
lohega. Jumal loodab, et inimkond
võtab hoiatust kuulda ja valib
lojaalsuse Tallele. Jumala Talle
kaudu viib see sõnum meid viimasesse kohtusse ja kosmilise konflikti lahendusse.
Me peame valima

Kolmanda ingli kuulutuses kasutatud keel ja kujundid (Ilm 14:9–11)
tunduvad mõnele inimesele vastuolus kristliku evangeeliumiga, kuid
kuulutuse lugemine üksnes ohvriks
toodud Talle armastuse vaatenurgast avalikustab sõnumi eesmärgi.
Ustavus

Kolmanda ingli kuulutus asetab
fookusesse ühe olulisima küsimuse
inimestele: kellele kuulub viimaks
meie ustavus? See tähendab, et
eksisteerib konflikt ning meie osaluse tõttu selles peab igaüks valima
poole. Tõrksus valida tähendab vale
poole valikut! Valida on kahe
variandi vahel: kas Tall või langenud
keerub. Selles konfliktis puudub
võimalus olla ustav vaid iseendale.
Siin kirjeldatud ustavuse kontseptsioon on sügav, kuna meie iseloom on see, mis näitab meie
ustavuse objekti. See on, millele viitab keeleliselt kasutatud mõiste
„metsalise märgi kandmine“ (Ilm
14:9, 11). Lojaalsus langenud inglile
jätab meie elule nähtava jälje.

Õelate valus ning
lõplik surm on
miski, mida me
ei suuda ette
kujutada, sest
keegi pole seda
veel läbi elanud.
Metsalise nime kandmine tähendab,
et me samastame ennast langenud
ingli eesmärgi ja ambitsioonidega;
me kuulume temale. Idee sellest
kuulumisest on selgelt esitatud metsalise märgis. Lojaalsuse märk „käe
peal ja otsaees“ on kõigile meie elus
nähtav, tuletades teistele meelde, et
see inimene kuulub langenud keerubile (2Ms 13:9). Märk on sümbol
meie ustavuse objekti autoriteedist.
Kui uurime langenud kristluse
ajalugu, mis otsis autoriteedi sümbolit näitamaks konfliktis igaühe
lojaalsust, on selleks vaieldamatult
pühapäev. Väide, et Jumala seadust
on võimalik muuta, on ületamatu.
Jumala autoriteet pani aluse seitsmenda päeva hingamispäevale puhkuseks ja jumalateenistuseks. See
vaikiti maha inimhäälega, mis muutis hingamispäeva pühapäevaks. Viimases konfliktis mängib peamist
rolli Jumala seadus. Pange tähele
seost Jumala kummardamise ja metsalise märgi vahel Ilmutuse 14:9:
„Kui keegi kummardab metsalist ...
ja võtab tema märgi…“ Need kaks
elementi on lahutamatud. Kui pühapäev on Jumala kummardamise
päev, siis sellega nõustumine on
samal ajal selle kummardamine kui
tegu. Üle on astutud kahest käsust:
esimesest ja neljandast. Pühapäevast saab hingamispäev kui Jumala

pühitseva autoriteedi märgi
võltsing.
Viin ja tuli

Õelate lõplik saatus seisneb
Jumala viha kogemises. Siin seisame
silmitsi sellega, mida mõned nimetaksid raskeks teemaks vihasest
Jumalast. Johannes püüab selgitada,
mis see on, kasutades metafoore viinast, tulest ja väävlist. Neid kujundeid kasutab Vana Testament
kirjeldamaks Jumala kohtumõistmist oma vaenlaste üle (Jr 25:15–28;
Ps 11:6; 1Ms 19:24). See on sümboolne keel, sest Jumala viha ei
tähenda sõna-sõnalt karikast joomist. Mis siinkohal on oluline, on
viina tüüp, mida õelad joovad, sest
see väljendab võrdluse mõtet. See
viin ei olnud veega lahjendatud
(nagu tavaliselt), vaid selle joovastav
mõju oli vürtside kasutamisega
veelgi suurenenud (Ilm 14:10).
Õelad kogevad Jumala viha, mis pole
armuga segatud – enam pole ruumi
kahetsemisele (Ilm 22:11).

Väide, et Jumala
seadust on
võimalik muuta,
on ületamatu.
Teiseks metafooriks on tuli ja väävel. Õelaid piinatakse tules ja väävlis
või „põleva väävlikiviga“. See kujund
võrdleb Jumala viha kogemist
valuga, mida tunneb ihu, kui puutub
kokku põleva väävliga. Jumala viha
on valus kogemus. Metafoor põhineb ka faktil, et tules hävinut pole
võimalik taastada – see on igaveseks
hävitatud. Mõte on selles, et Jumala
2021/11
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viha hävitab kurja nii, et see sureb
lõplikult välja. Seda nimetatakse teiseks surmaks (Ilm 20:6, 14). Tuli on
igavene selles mõttes, et mida see
põletab, on igavesti hävinud; see
põleb vaid senikaua, kuni midagi
pole enam järele jäänud (Js 34:9, 10;
Jd 7). Kuna õelad kogevad teist
surma, pole neil enam „hingamist“.

Metsalise nime
kandmine
tähendab, et
me samastame
ennast langenud
ingli eesmärgi ja
ambitsioonidega.
Kristuse kannatused

Õelate valus ning lõplik surm on
miski, mida me ei suuda ette kujutada, sest keegi pole seda veel läbi
elanud. Ainus erand oli Jeesus Kristus ja Tema tegi seda meie eest, et
võiksime sellest pääseda. Mitte keegi
ei peaks pärast kohtuotsust teist
surma surema; vähemalt pole selleks piisavalt põhjust. Kristuse-keskne vaatevinkel viimasest
kohtust peab olema seotud Kristuse
kohtumõistmisega ristil. Seal võttis

Ta enda kanda kohtu selle maailma
üle (Jh 12:31), kandis ära maailma
patu kui ohver (Jh 1:29) ja jõi Jumala
kohtu karikast, mis oli määratud
patusele inimkonnale (Jh 18:11).
Kõike seda tegi Ta selleks, et need,
kes panevad oma usu Temale kui
Päästjale, ei hukkuks, vaid naudiksid
igavest elu (Jh 3:16). Ristil koges Jeesus tulega ristimist ja ütles: „Mul on
janu.“ (Jh 19:28) Ristil kannatas
Jumala kolmainsus üheskoos.
„Jumal Isa kannatas Pojaga viisil,
kuidas ainult jumalik olend võib
kannatada selleks, et maailm võiks
saada Temaga lepitatud.“1 Kirjeldamatu valu, mida Ta tundis, polnud
niivõrd füüsiline, kuivõrd seesmine
valu, kui Ta mõistis, et oli Isast lahutatud (Mt 27:46). Midagi sarnast
tunnevad õelad viimases kohtus, kui
nad mõistavad, milline on nende
saatus ja et nad on Jumalast igaveseks lahutatud.

Märk on
sümbol meie
ustavuse objekti
autoriteedist.

?

KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Miks keskendub Pühakiri

nii ilmekalt õelate ja kurjuse
hävitamisele?

2. Kuidas esitab meie kontsept-

sioon Jumalast meie arusaamist
kohtumõistmisest? Mida saame
teha, et esitada täielikumat pilti
Jumala
Jumala iseloomust neile, kes võitlevad
vad pildiga vihasest Jumalast?

3. K
Kuidas
uidas saame päästeplaani

kontekstis
kontekstis esitada parimal viisil
Jumala viha?

ähvardavalt olukorra tõsiduse tõttu,
millega inimkond silmitsi seisab.
Selle läbipaistvus toob päevavalgele
Jumala valutava südame, sest Ta ei
soovi, et keegi Tema loodolevustest
sureks. Terav keelekasutus on hoiatusmärk panna inimesi peatuma,
sest nende ees on surmav oht. Jumal
on sellest teadlik, sest Tema ja Tema
Poeg kogesid seda ristil. Praegu veel
oleme aga Jumala saadikud, kutsudes inimesi valima Talle, kes meid
Jumalaga lepitas. 4

Kokkuvõte

Just ustavuse küsimus tõstatab
konflikti. Jumala hoiatus kõlab

1 Ellen G. White, God’s Amazing Grace, lk
161
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REEDE

Viimane kohus ja Jumala armastus

Kolmanda ingli kuulutus

K

olmanda ingli kuulutus on hoiatus, mille
eesmärk on veenda
inimesi hoiduma
õelate saatusest Talle
poolele asudes. See
tõsine hoiatus viib lõpliku
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kohtuotsuse lõppeesmärgi kirjeldamiseni. Jätkuvalt kasutatakse jõulist keelt ja kujundeid: „teda
piinatakse tules ja väävlis pühade
inglite ees ja Talle ees“ (Ilm. 14:10).

Lõpukohus ja rist

Kreekakeelne tegusõna basanizo
(piinama, piin) sisaldab mõtet, mis
on tänapäeval enamiku inimeste
jaoks vastumeelne. See tegusõna
tähistab tugevat füüsilist ja/või
vaimset valu, mida inimene ei saa

kontrollida (vrd 2Pt 2:7, 8). Ilmutusraamatus kasutatakse mainitud
sõna, et kirjeldada seda piinavat
valu, mida naine koges sünnituse
ajal (Ilm 12:2). Õelatest rääkides
kasutatakse tegusõna umbisikulises
kõneviisis – „teda piinatakse“. Küsimus on selles, kes või mis neid piinab. Vastuste leidmiseks uurime
kirjakoha sõnastust ja eesmärki.
Talle ees

Õelaid piinatakse „pühade inglite
ees ja Talle ees“. See kujutluspilt on
õelatest, kes kannatavad ägedat valu
inglite ja Talle ees seistes. Pilt Jeesusest inglite saatel pärineb Vana Testamendi tekstidest, milles
kuulutatakse ette Jumala tulekut
inglite saatel, et mõista kohut õelate
üle ja päästa oma rahvas (5Ms 33:2;
Sk 14:9). Uues Testamendis kirjeldatakse Kristuse tuleku nähtavat ja
hiilgavat tõelisust. Teise tulemise
ajal tuleb Kristus oma inglite saatel
(Mt 16:27; 25:31, 32; Mk 13:26, 27).
Sellest saab Jeesuse hiilgavaim ilmumine inimestele, kõik näevad Teda
(Ilm 1:7) ja nad seisavad Tema
ligiolus (vrd Ilm 6:16, 17). Ilmutuse
14:10 ei räägi Jeesuse teisest tulemisest, nii et Teda näevad ainult need,
kes on elus. Siin laenab ingel Kristuse tuleku kirjeldamiseks kasutatavat keelt, et meile teatada, et viimase
kohtuotsuse ajal ilmub Kristus viimast korda igal ajastul elanud õelatele ja langenud keerubile.
Tall ja rist

Me ei tohiks tähelepanuta jätta
tõsiasja, et keel, mida kolmas ingel
kasutab, on väga täpne. Õelad seisavad Talle ees, mitte kuningate
kuninga ega isegi Issanda ees. Kui
nad vaatavad üles, näevad nad Kristust kui Jumala Talle, kes ristil väljendas Jumala piiritut armastust
kõigi oma loodolevuste vastu. Ilmutusraamatus on pilt tapetud Tallest
visuaalne väljendus lunastusplaanist, mis toimib usus Jeesuse ohvrisurma kaudu (Ilm 5: 9). Igavene
evangeelium räägib täpselt Jumala
armastavast olemusest, mis on alati
suunatud teistele. Jeesus ütles: „Ja

kui mind maa pealt ülendatakse, siis
ma tõmban kõik enese juurde.“
(Jh 12:32), ühed päästmiseks
(Jh 3:14, 15) ja teised kohtumõistmiseks (Ilm 14:10). Jumala kohtus
tuuakse õelate ja kõigi kurjade jõudude silme ette Jumala armastuse
sügavaim avaldumine, mis on kosmilise ajaloo jooksul aset leidnud.
Tallele vaadates mõistavad nad, et
Jumal on tõepoolest armastuse ja
õigluse Jumal ning kosmiline konflikt oli õigustamatu. Ellen White kirjutab hetkest, mil Kristuse troon
tõuseb Uue Jeruusalemma müüride
kohale ja nad näevad Teda ning
„trooni kohal nähakse risti“.1 Ta kirjutab ka: „Patused seisavad süüdlastena Kolgata mõõtmatu ohvri ees.“2
Võiksime ehk järeldada, et see, mis
õelaid piinab, on Jumala armastuse
ilmutus Talle kaudu. See armastus
äratab nendes süütunde ja nad näevad end sellistena, nagu nad tegelikult on, mõistes samas, et nad on
seesugusest imelisest Jumalast igavesti lahutatud. See valu saab olema
äärmiselt piinav. Oleks õige öelda, et
Talle ohvrisurma kaudu ilmutatud
Jumala armastus, mis täidab Jumala
rahva südame rõõmu ja tänutundega, täidab õelate südame ägeda
valu ja süütundega. Kui nad oleksid
võtnud vastu päästeanni, mida neile
Talle kaudu pakutakse, oleksid nad
pääsenud hukatusest. Talle ilmumine õelatele toob kosmilisele konfliktile rahumeelse lahenduse.
Kosmiline harmoonia

Viimase kohtuotsuse ajal on kõige
veenvamaks tõendiks, mille Jumal
oma kohtus õelatele, saatanale ja
tema deemonitele esitab, Tema
ennastohverdav armastus, mis avaldus ristil tapetud Talles. Tegelikult
on see ainus tõend, mille Ta esitab,
ja sellest piisab. Selle veenmisjõudu
ei ole võimalik mõista, sest see hoiab
kogu universumi koos terve igaviku.
Vaadates toodud ohvrit, tunnistavad
kurjuse jõud, et Jumalal on tõepoolest õigus nende üle kohut mõista
ning nad väärivad surma, sest selle
nad valisid. Johannes nägi seda
hetke ette, kui ta kirjutas: „Ja kõike
loodut taevas ja maa peal ja maa all

?

KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Kuidas saame jagada teistega
armastuse ja õigluse täiuslikku
tasakaalu Jumala iseloomus?

2. Arutage järgmise tsitaadi üle
tänasest lugemisest: „Kosmilise
konflikti raamistik on armastus.“
Kuidas mõjutab see meie igapäevaelu koos Jeesusega?
3. Kuidas saame kolme ingli kuulutuse head sõnumit järgmise põlvkonna adventistidega kõige paremini jagada?
ja meres ning kõike, mis on nendes,
kuulsin ma hüüdvat: „Sellele, kes
istub troonil, ja Tallele – õnnistus ja
au ja kirkus ja võimus olgu igavesest
ajast igavesti!““ (Ilm 5:13; vrd Jd 14,
15) Kogu kosmos tunnistab ühel
häälel: „Jeesus Kristus on Issand Jumala Isa kirkuseks. “ (Fl 2:11) Lõplikus hävitavas tules puhastatakse
universum kurjade jõudude kohalolekust ja nende töö tulemustest.
Siis „ma nägin uut taevast ja uut
maad“ (Ilm 21:1).
Kokkuvõte

Kosmilise konflikti raamistik on
armastus. Enne patu tekkimist tuksus universum koos armastuse
jõuga täiuslikus harmoonias ja enne
konflikti lõppu toob armastus kõik
täiuslikku harmooniasse tagasi.
Kolme ingli kuulutuse keskmes on
see kõige imelisem kosmiliste mõõtmetega lugu, mida kogu maailm
peab kuulma, et valmistuda Kristuse
tulekuks. Kogudus peab tegema kõik
endast oleneva, et panna iga oma
õpetus – eriti õpetus maailma
lõpust – ja teod, igavese päästeevangeeliumi teenistusse usu kaudu Tallesse (vrd Ilm 14:12). See on Issanda
sõnum maailmale ja see peaks realiseeruma meie sõnades ja tegudes. 4
1 Ellen G. White, „Suur võitlus“, lk 666
2 Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, lk 58
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Kolme ingli kuulutus

M

Alus, millel lõpuajal seista

a nägin üht
gruppi, kes seisid hästi valvsate ja
kindlaina ega
andnud mingit
võimalust kellelegi, kes püüdis
muuta nende kindlakskujunenud
usku. Jumal vaatas nende peale
heakskiitvalt. Mulle näidati kolme
sammu – need olid esimese, teise ja
kolmanda ingli kuulutused. Mind
saatev ingel ütles: „Häda sellele, kes
neist kuulutustest midagi ära võtab
või muudab, olgu tegemist kasvõi
nööpnõelasuuruse osaga. Nendest
kuulutustest arusaamine on eluliselt tähtis. Sellest, kuidas need
sõnumid vastu võetakse, sõltub
hingede saatus.“
Mind muudeti nende kuulutuste
kaudu taas alandlikuks ja ma nägin,
millise hinnaga oli Jumala rahvas
oma kogemuse omandanud. See oli
omandatud suurte kannatuste ja
tõsise konflikti kaudu. Jumal oli
neid sammhaaval edasi juhatanud,
kuni Ta asetas nad tugevale ja vankumatule pinnale. Ma nägin inimesi
sellele alusele lähenevat ja seda
uurivat. Mõned astusid rõõmustades viivitamatult selle peale. Teised
hakkasid selles aluse juures viga
otsima. Nad soovisid, et tehtaks
muudatusi ja see alus muutuks täiuslikumaks ja inimesed seeläbi
palju õnnelikumaks. Mõned astusid
sealt alla, et seda alust uurida, ning
teatasid, et see on valesti paigale
pandud. Kuid ma nägin, et peaaegu
kõik seisid kindlalt sellel platvormil
ning manitsesid sellelt mahaastunuid oma kaebusi lõpetama; kuna
Jumal oli selle Ehitusmeister ja kaebusi esitades sõdisid nad Jumala
vastu. Alusel seisjad loendasid taas
Jumala imelisi tegusid, mis olid
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juhatanud neid seisma kindlal alusel, ning tõstsid koos oma silmad
taeva poole ja ülistasid valju häälega
Jumalat. See mõjutas mõningaid
neist, kes olid vigu otsinud ja aluselt
maha astunud ning nad astusid
alandliku ilmega taas alusele tagasi.

Ära riski igavikuga,
arvates, et sa selle
tõenäoliselt saad.
Minu tähelepanu suunati minevikku, Kristuse esimese tuleku kuulutamise juurde. Johannes saadeti
Eelija vaimus ja väes Jeesusele teed
valmistama. Need, kes Johannese
tunnistuse tagasi lükkasid, ei saanud kasu ka Jeesuse õpetustest.
Nende vastuseis kuulutusele, mis
ennustas Tema tulekut, asetas nad
olukorda, kus nad ei olnud valmis
vastu võtma ka kõige veenvamaid
tõendeid selle kohta, et Ta oli Kristus. Saatan juhatas neid, kes lükkasid Johannese kuulutuse tagasi,
eksiteel ikka edasi, kuni nad hülgasid Jeesuse ja lõid Kristuse risti.
Seda tehes asetasid nad end olukorda, kus nad ei saanud vastu võtta
nelipüha õnnistust, mis oleks neile
õpetanud teed taevasesse pühamusse. Templi eesriide kärisemine
näitas, et juutlikke ohvreid ja riitusi
ei võeta enam vastu. Suur Ohver oli
toodud ja oli vastu võetud ning nelipühal saadetud Püha Vaim kandis
jüngrite meeled maisest pühamust
taevasesse pühamusse, kuhu Jeesus
oli sisenenud oma vere kaudu, et
valada Tema lepituse kaudu saadavad õnnistused oma jüngrite peale.
Kuid juudid jäeti täielikku pimedusse. Nad kaotasid kogu valguse,

mis neil oleks võinud lunastusplaani kohta olla, ja lootsid ikka oma
kasututele ohvritele ja andidele. Taevane pühamu oli võtnud maise
pühamu koha, kuid nendel polnud
sellest muutusest aimugi. Seetõttu
polnud neil mingit kasu Jeesuse
vahendustööst pühas paigas.
Õudusega vaatavad paljud, kuidas
kulges juutide tee Jeesuse hülgamise
ja ristilöömiseni ning kui nad loevad
selle häbiväärse teotuse ajalugu, siis
arvavad nad, et nemad ise armastavad Teda ning et nemad ei oleks
Teda reetnud nagu Peetrus, või Teda
risti löönud nagu juudid. Kuid
Jumal, kes loeb kõigi südameid, on
selle nende väidetava armastuse Jeesuse vastu proovile pannud. Kogu
taevas vaatas sügavaima huviga, kuidas võeti vastu esimese ingli kuulutus. Kuid paljud, kes väitsid end
Jeesust armastavat ja kes valasid
pisaraid, kui nad lugesid lugu ristist,
naeruvääristasid head sõnumit
Tema tulemisest. Selle asemel et
sõnum rõõmsalt vastu võtta, kuulutasid nad, et tegemist on eksiarvamusega. Nad vihkasid neid, kes
armastasid Tema ilmumist, ja ajasid
nad kogudustest ära. Need, kes lükkasid tagasi esimese sõnumi, ei saanud kasu ka teisest sõnumist; neil
polnud kasu ka keskööhüüust, mis
pidi neid valmistama koos Jeesusega
usus sisenema taevase pühamu
kõige pühamasse paika. Ja kahe eelneva kuulutuse tagasilükkamise
tulemusena on nad tumestanud
oma arusaamist sel määral, et nad ei
näe mingit valgust kolmanda ingli
kuulutuses, mis näitab teed kõige
pühamasse paika.
Ma nägin, et nii nagu juudid lõid
risti Jeesuse, nii olid nime poolest
kristlikud kogudused risti löönud
need kuulutused; seetõttu pole neil

mingit teadmist kõige pühamasse
viiva tee kohta ja nad ei saa mingit
tulu Jeesuse vahendustööst kõige
pühamas paigas. Nagu juudid, kes
tõid oma kasutuid ohvreid, ohverdavad nemad oma tulutuid palveid
selle pühamu osa poole, kust Jeesus
on lahkunud; ja selle pettusega
rahulolev saatan varjub religioosse
iseloomu taha ning juhib nende näilike kristlaste mõtteid ja meeli enda
suunas; ning selleks, et neid üha
kindlamini oma püünises hoida,
tegutseb ta oma väes ning oma märkide ja valeimetegude läbi. Osa inimestest petab ta ühel ja teisi teisel
moel. Erinevate inimeste mõistuse
mõjutamiseks on ta ette valmistanud erinevad eksitused ja pettekujutelmad. Mõned põrkuvad ühest
eksitusest õudusega tagasi ja on
samas varmad teist eksitust vastu
võtma. Mõningaid petab saatan spiritismi kaudu. Samuti tuleb ta valguseinglina ning külvab
valereformatsioonide vahendeid
kasutades oma mõju üle maa. See
tekitab kogudustes elevust ja arvamuse, et Jumal on imeliselt nende
heaks töötamas, tegelikult on see
aga teise vaimu töö. Elevus vaibub
ning jätab maailma ja koguduse halvemasse olukorda kui varem.

Iga hinge keskne
küsimus peaks
olema: kas minu
süda on uuendatud?
Ma nägin, et Jumalal on Tema siiraid lapsi nimeadventistide hulgas
ja langenud kogudustes ning enne,
kui nuhtlused välja valatakse, kutsutakse jutlustajaid ja rahvast neist
kogudustest välja ja nad võtavad
rõõmsalt tõe vastu. Saatan teab seda
ning enne, kui antakse kolmanda
ingli vali hüüd, äratab ta neis religioossetes gruppides elevuse, et
need, kes on tõe tagasi lükanud,
mõtleksid, et Jumal on nendega. Ta
loodab siiraid inimesi petta ja juhtida nad uskuma, et Jumal ikka veel
nende koguduste heaks töötab. Kuid

valgus paistab ja kõik, kes on siirad,
lahkuvad langenud kogudustest ja
asuvad ülejäänutega samale seisukohale.“ (Early Writings, lk 258–261)
Esimese, teise ja kolmanda ingli
kuulutuste kuulutamine on inspireeritud Sõnas täpselt paika pandud. Ka kõige pisemat osa neist ei
tohi kõrvaldada. Just nagu ühelgi
inimlikul autoriteedil pole õigust
asendada Vana Testamenti Uuega,
nii pole neil õigust ka nende kuulutuste kohta ega aega muuta. Vana
Testament on evangeelium võrdkujudes ja sümbolites. Uus Testament
on evangeelium tegelikkuses. Mõlemad neist on võrdselt vajalikud.
Vana Testament esitab Jeesuse huultelt pärit õppetükid ja need õppetükid pole üheski detailis oma väge
kaotanud.
Esimese ja teise ingli kuulutused
anti 1843. ja 1844. aastal ja meie
oleme praegu kolmanda kuulutuse
ajas, kuid kõiki kolme kuulutust
tuleb ikka veel kuulutada. Neid kuulutusi tuleb korrata nendele, kes
tõde otsivad, ja nende kuulutamine
on praegu sama oluline kui eelnevail
aegadel. Me peame kuulutama neid
kuulutusi sule ja häälega, näitama
nende korrapärasust ja seost prohvetikuulutustega, mis juhivad meid
kolmanda ingli kuulutuse juurde. Ei
saa olla kolmandat ilma esimese ja
teiseta. Need kuulutused tuleb maailmale anda nii väljaannetes trükituina kui ka suulise kuulutusena,
näidates prohvetliku ajaloo kaudu
järjestikku juba aset leidnud sündmusi ja asju, mis on ees…
Meie töö on kuulutada Jumala
käske ja Jeesuse Kristuse tunnistust.
„Valmistu kohtama oma Jumalat!“
(Am 4:12) on hoiatus, mis tuleb
maailmale anda. See on hoiatus
meile igaühele isiklikult. Meid kutsutakse üles kõrvale panema iga
koormat ja pattu, mis meid nii kergesti igast küljest ründab. Mu vend,
sul on ühes ikkes Kristusega töö
teha. Veendu selles, et su hoone seisab kalju peal. Ära riski igavikuga,
arvates, et sa tõenäoliselt selle saad.
Sa ei pruugi elada nii kaua, et saaksid osa ohtlikest olukordadest, kuhu
oleme praegu jõudmas. Kellelgi

?

KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Mida saame õppida neilt, kes

kuulutasid Kristuse esimest tulekut? Miks on see tähendusrikas
neile, kes ootavad Kristuse teist
tulekut?

2. Kuidas saame loomingulisust

kasutades jõuda nende inimesteni
meie
meie ümber, kellel pole mingit arusaamist
saamist Piibli tõe ega kolme ingli
kuulutuste
kuulutuste kohta?

meist pole kindlust meile antud aja
suhtes. Kas sa ei peaks iga hetk valvama? Kas sa ei peaks ennast põhjalikult läbi katsuma ja küsima:
milline on igavik minule?
Iga hinge keskne küsimus peaks
olema: kas minu süda on uuendatud? Kas mu hing on muudetud? Kas
minu patud on andestatud usus
Kristusesse? Kas ma olen uuesti
sündinud? Kas ma olen järginud
kutset „Tulge minu juurde kõik, kes
olete vaevatud ja koormatud ja mina
annan teile hingamise! Võtke endi
peale minu ike ja õppige minust, et
mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele. Sest minu ike on hea ja minu
koorem on kerge.“ (Mt 11:28–30)?
Kas sa arvad kõik kahjuks Jeesuse
Kristuse ülivõimsa tundmise
pärast? Ja kas sa tunned, et sinu
kohus on uskuda iga sõna, mis lähtub Jumala suust? (käsikiri 32, 1896
[vaata ka Manuscript Releases, 17. kd,
lk 6–23]) 4
See artikkel sisaldab katkendeid
raamatust Early Writings (Varajased
kirjutised) lk 258–261 ja käsikirjast 32,
1896. Seitsmenda päeva adventistid
usuvad, et Ellen G. White (1827–1915)
koges oma enam kui 70 aasta pikkuse
avaliku teenistuse vältel piibelliku
prohvetikuulutamise anni avaldumist.
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