ÄRKA VALVAMA!

Miks see ajakiri?
Kallis lugeja, sinu käes on esimene number ajakirjast "ÄRKA VALVAMA." Võibolla sa küsid et
millepärast selline nimi? Ajakirjale nime on andnud Jeesuse sõnad Johannese Ilmutuse raamatu
kolmandas peatükis. Seal ütleb Jeesus Sardese kogudusele järgmised sõnad:
Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Ole valvas ja hoia, mis on veel
jäänud; seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala
silmis. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja
paranda meelt! Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mis tunnil ma tulen
su peale.
Ülestõusnud Issand Jeesus alustab oma kõnet Sardese kogudusele järgmiste mõtlema panevate
sõnadega: Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Sul on nimi, et sa
elad! Sul on kirikuhooned, lauluraamatud, palved ja tseremooniad... Kui inimesed sind vaatavad siis
nad võibolla ütlevad: "Siin on elav kogudus, kes teenib Kristust." Ja seda sama ütleb ka see kogudus
ise enda kohta. Ta arvab et kui inimesed tema ümber teda kiidavad ja ülistavad ja kutsuvad teda
elavaks koguduseks, et siis ta kindlasti on seda ka tõeliselt. Aga mida ütleb koguduse Issand? Kui
Tema vaatab ja hindab olukorda, siis Tema ütleb: See kõik on vaid nimi, see kõik on vaid väline
pakend, aga seest on kõik tühi – Sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud.
Ja ikkagi – nendest karmidest sõnadest hoolimata – esitab koguduse Issand üleskutse oma rahvale:
Ärka valvama! Eestikeelses aasta 1997 tõlkes antakse Jeesuse sõnad edasi järgmisel kujul: Ole
valvas ja hoia, mis on veel jäänud. Huvitav on see, et paljudes keeltes on need sõnad tõlgitud
järgmiselt: "Ärka valvama." Näiteks inglisekeelne NIV tõlge ütleb: "Wake up!" Ärka! Soomekeelne
vanem tõlge ütleb: "Heräjä valvomaan." Samamoodi ka näiteks paljud norrakeelsed tõlked
kasutavad sõna "Ärka."
Ärka valvama ja hoia, mis on veel jäänud; seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid
olevat täiuslikud oma Jumala silmis.
On ilmne, et kuigi olukord oli kriitiline siis veel ei olnud liiga hilja Sardese koguduse jaoks. Muidu
ei oleks Issand neid enam kutsunud ega nendele äratushüüdu esitanud. Siin peame meeles pidama
seda, et see sõna "ärka!" on sõna mida on võimalik kasutada ainult päästetud inimese suhtes. Ainult
see kes on saanud elu võib magama jääda ja vajab äratust. Inimene aga kes Jumalat ei tunne ega ole
Tema laps on vaimulikult surnud ja teda ei ole võimalik unest üles äratada. Selline inimene vajab
uuestisündimist. Ta peab enne saama elu enne kui ta võib vajada äratust. See aga kes on kunagi
tulnud tõe tundmisele ja sündinud uuesti Jumala Sõna kadumatust seemnest, see võib magama
jääda. Ja kui kergelt selline vaimulik uni tuleb meie igaühe peale! Piisab sellest, et meie väsinuna
jääme korraks diivani peale istuma ja puhkama... paneme võibolla ka televiisori käima ja täidame
ennast aja joovastava vaimuga...
...Ärka valvama! Jeesus jätkab: Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud,
ning hoia seda tallel ja paranda meelt! Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa
arugi, mis tunnil ma tulen su peale. (Ilm 3:3)
Kas sina, kallis sõber, mäletad seda aega kui sa esimest korda tulid Jeesuse juurde? Kas sa mäletad
kuidas patu koorem sinu õlgadel oli nii raskeks saanud et sa enam ei teadnud kuhu minna ja kelle
käest abi paluda? Kas sa mäletad kuidas sa said aru, et nii nagu sa oled – nii lähed sa ka igaveseks
ajaks põrgusse kui keegi sind ei päästa sinu õnnetust olukorrast? Ja kas sa mäletad seda, kuidas patu
koorem sai maha pandud Kristuse risti alla ja kuidas sa said kogeda tõelist rahu ja rõõmu

Jeesusega? Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja
paranda meelt!
Meie elame ajas kus kõik aja märgid meie ümber hüüavad ja räägivad selgelt sellest et Jeesuse
tagasitulek on ligidal. Meie elame koguduse ajastu viimastel hetkedel enne kui Issand tuleb tagasi.
Sellepärast Saatan tahab Jumala laste peale tuua raske une, et nad ei oleks ärkvel ja ei valvaks ja ei
saaks aru millise aja keskel nad elavad. Vaenlane tahab meid joobunuks teha aja vaimuga ja maha
suruda igasuguste raskuste ja probleemidega. Ta tahab meilt ära võtta hea ja puhta
südametunnistuse, et meie ei saaks julgusega Issanda ette tulla. Sellise aja keskel meie vajame
kuulda Issanda suust äratushüüdu.
Lõpuks ei ole tähtis see mida inimesed meist arvavad, vaid see mida Issand Jeesus meie kohta ütleb
kui Ta vaatab meie peale. Kallid vennad ja õed, saagu koguduse Issand meid äratada unest üles, nii
et võiksime valvata ja oodata Tema tagasitulemise päeva.
Kui Jumal lubab ja jõudu annab siis tahame selle väikese ajakirja kaudu sinu ette tuua artikleid ja
sõnumeid mis kutsuvad üles valvamisele ja Kristuse tagasitulemise ootamisele ja sügavamale
usuelule. Saagu Issand ise juhtida seda tööd, nii et see ajakiri võiks olla Tema nimele auks ja Tema
kogudusele ülesehituseks.
Esa Luukkala

Meie aega kirjeldav nägemus
Aastal 1968 üks 90 – aastane norralane sai nägemuse. Selle nägemuse pani kirja tuntud evangelist
Emanuel Minos. Pärast pikka mõtlemist, otsustas ta seda nägemust siisgi mitte avaldada selle
radikaalse sisu pärast. Olukord oli täiesti teistsugune aastal 1968 võrreldes tänase päevaga ja asi
ununes.
25 aastat hiljem leidis Minos kollaka paberi kuhu ta oli selle nägemuse kirja pannud. Ta ehmatas kui
ta luges, mida naine oli näinud. Paljud asjad olid juba täide läinud.
Selline oli 90 – aastase naise nägemus aastal 1968:
Ma nägin maailma kaarti. Nägin Euroopat, ühte maad teise järel. Nägin Skandinaaviat ja Norrat.
Nägin asju, mis sünnivad vahetult enne Jeesuse tagasitulemist ja vahetult enne kui inimesed peavad
kogema suure õnnetuse mille sarnast meie mitte kunagi ei ole kogenud ega näinud. Vahetult enne
Jeesuse tagasitulemist ja kannatuste aja algust tuleb hingamise periood mille sarnast mitte kunagi
ei ole olnud. Tuleb rahu ja see kestab kaua. Selle rahu aja jooksul kärbitakse sõjavarustust paljudes
riikides, kaasa arvatud Norras.
Nägin kristlaste keskele tulevat ennenägematu ükskõiksuse, ära langemise ehtsast ja elavast
ristiusust. Ajal enne Jeesuse tagasitulemist kristlased ei ole avatud läbikatsuvale ja uurivale
kuulutusele. Nad ei taha kuulda kõnet patu ja armu kohta, käsu ja evangeeliumi kohta, kahetsuse ja
meeleparanduse kohta. Asemele tuleb teistsugune kuulutus, mingisugune õnnelikkust taotlev
kristlus. On vaja olla edukas ja edasi minna. Tegemist on materiaalsete asjadega, milliseid Jumal
mitte kunagi ei ole oma rahvale tõotanud.

Kirikud, vabakirikud ja palvemajad tühjenevad järjest rohkem. Risti võtmise ja Jeesuse järgimise
kuulutuse asemele tuleb meelelahutus, kunst ja kultuur sinna, kus peaks olema ärkamine, häda ja
meeleparanduskoosolekud. Nõnda juhtub laialdaselt vahetult enne kui Jeesus tuleb tagasi ja enne
kui õnnetus tuleb meie üle.
Norrat tabab ennenägematu moraali lagunemine. Inimesed elavad nii nagu nad oleksid abielus,
ilma et nad on seaduslikult abielus. Muutub tavaliseks see, et kolitakse kokku elama enne
abiellumist. See komme hiilib sisse kristlikesse kogudustesse ja sellele ei seista aktiivselt vastu.
Hakatakse sallima ka looduse vastast pattu. Vahetult enne Jeesuse tagasitulemist näidatakse
selliseid TV – programme, mille sarnaseid meie mitte kunagi ei ole näinud. Televiisor täitub nii
hirmsa vägivallaga, et see õpetab inimesi üksteist tapma. Tänavatel ei ole enam turvaline kõndida.
Siis ei ole enam mitte ainult üks valikuvõimalus televiisoris vaid kanaleid on palju ja inimesed
peavad seda meelelahutuseks. Kõige hullemaid mõrva- ja vägivallastseene näidatakse ekraanis ja
see levib ühiskonda.
Ka seksuaalakte näidatakse ekraanis. Televiisoris näidatakse kõige intiimsemaid asju, selliseid asju
mis kuuluvad abielu raamidesse. Seadusi, mis meil nüüd kehtivad, rikutakse.
Vaestest maadest voolab rahvast Euroopasse. Nad tulevad ka Skandinaaviasse ja Norrasse. Rahvale
ei meeldi, et nad on siin, ja nad on kõvad nende vastu. Siis saab täis meie pattude mõõt. See toimub
vahetult enne, kui Jeesus tuleb ja enne, kui kolmas maailmasõda algab.
Sellest tuleb lühike sõda. See algab tavalise sõjana, aga see ei lõppe ja selle lõpul kasutatakse
aatomirelvasid. Õhk saastub, nii et seda ei saa hingata ja see tabab mitmeid maid: Ameerikat,
Jaapanit, Euroopat – rikkaid maid. Vesi saastub.
Selline oli Norra naise nägemus aastal 1968. Tollal oli selle sisu nii radikaalne, et seda ei trükitud
ega hakatud levitama. Aga kas mitte see ei ole väga täpne kirjeldus just meie enda aja kohta? Ka see
nägemus on meile nagu äratushüüd: Ärka valvama! Kristus tuleb varsti! Nüüd on aeg maha panna
kõik pimeduse teod ja riietuda Talle veres pestud pulmariietega. Taevased pulmad on varsti algamas
ja varsti tuleb see päev, kus üks võetakse ja teine jäetakse maha. Aamen, tule, Issand Jeesus!

Maavärisemised Ühendriikides – pastor David Wilkersoni sõnum aastal 1974
Ameerika pastor David Wilkerson kirjutas aastal 1974 raamatu pealkirjaga "The Vision and
Beyond" mis on ka Eesti keeles ilmunud pealkirjaga "Nägemus." Raamatut võib osta näiteks EELK
Tartu Pauluse Kiriku raamatupoest. David Wilkersoni sõnum on läbi katsutud ja väga paljud asjad
on juba täide läinud. Oma nägemuses näeb tema ette, kuidas algul toimub suur maavärisemine
Jaapanis ja pärast seda ennenägematu maavärisemine Ühendriikides. Siin on mõned read tema
sõnumist (eestikeelse raamatu lk. 24 – 25):
Ühendriigid näevad oma ajaloo kõige traagilisemat maavärisemist ja seda mitte kauges tulevikus.
Ühel päeval kuuleb see rahvas kaasaja kõige traagilisemat uudist suurimast ja laastavaimast
maavärisemisest ajaloo vältel ning see põhjustab paanikat ja hirmu, sest see on suurim
maavärisemine. Televisioon katkestab ajutiselt oma programmi, edastades kogu päeva teavet
juhtunu kohta.
Teine maavärisemine, ilmselt Jaapanis, käib selle eel, mida ma siin näen, ning on kahtlemata
suurem ja tugevam kui San Francisco oma. Ma pole veendunud, et nimetatud maavärisemine leiab
aset Kalifornias. Usun, et see toimub seal, kus seda kõige vähem oodatakse – mitte maavärinate
vöö piirkonnas.
Maavärisemised tabavad Ühendriike ja teisi maailma osi kasvaval määral. Kõik eelnevad hädad,
uudised valitsuse skandaalidest, sõdadest ja majanduslikest probleemidest jäävad nende varju.
Minuti jooksul teab neist terve maailm ning miljonid on ärevuses ja sokeeritud. Tuhanded kaotavad
elu ja kahjud ulatuvad miljonite dollariteni. Iga päev edastatakse teateid väiksematest
järeltõugetest. Maavärisemised on esimeseks hirmu ja ehmatuse allikaks.
Kogu maa rappub ja mitmes paigas üle kogu maailma toimub maavärisemisi. Sellelaadset
kohtumõistmist on võimatu teaduslikult seletada. Jumal mõistab kohut, kutsudes inimesi patust
pöördumisele ja jumalakartusele. See võib maailma tabada iga hetk ja seda ei saa ära hoida.
Inimesed peavad aukartuses seisma ja vaatama, kuidas Jumala vägev käsi tegutseb maavärisemiste
kaudu.

Mõtteid Jaapani maavärina ja tsunami järel
Kirjas Heebrealastele loeme järgmised sõnad 12. peatüki salmides 26 – 29:
Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: "Veel kord panen ma värisema mitte
üksnes maa, vaid ka taeva!" Sõnad "veel kord" näitavad kõigutatavate kui loodud asjade muutumist,
et püsiksid kõigutamatud. Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem
seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega; sest meie Jumal on neelav
tuli!
Jumal ütleb selles kirjakohas, et sellele maailmale on tulemas üks värisemise ja läbi raputamise aeg.
See läbi raputamine puudutab kõiki loodud asju. Jumal ise on see kes laseb nendel asjadel sündida,
selleks et kõigile inimestele saaks selgeks, et see loodud maailm on kadumas ja hävimas. Aga selle
tulemusena saab ka ilmsiks, et on midagi mida mitte keegi ega miski raputada ei saa, see on Jumala

riik ehk siis Jumala valitsus nende inimeste eludes kes on Kristuse omad. Meie elame ajas kus maa
väriseb ja tsunamid pühivad minema terveid külasid ja majandus on ebastabiilne ja maa ja meri
saastub ja kehvad ilmad hävitavad viljasaaki jne. Kui kunagi on seda maailma läbi raputatud, siis
toimub see tõepoolest meie enda ajas.
On võimalik teada saada näiteks viimaste 1000 aasta jooksul toimunud suuremad maavärinad.
Statistika näitab meile, et aastate 1000 ja 1800 vahel oli ainult 21 suuremat maavärinat. Aastate
1800 ja 1900 vahel neid suuri maavärinaid oli juba 18. Järgmiste 50 aasta jooksul (1900 – 1950) oli
maailmas 33 suuremat maavärinat – pea sama palju kui eelmiste 850 aasta jooksul kokku! Aastate
1950 ja 1991 vahel oli suuri maavärinaid 93 – kolm korda rohkem kui eelmiste 50 aasta jooksul.
Aastal 1995 oli geoloogide ja seismoloogide koosolek kus öeldi et suurte linnade ehitamine
maavärinatele aldistele piirkondadele sünnitab lähitulevikus ennenägematuid katastroofe. Seda
oleme näinud näiteks Jaapanis nüüd käesoleval aastal.
Kui Jeesus räägib selle ajastu lõpu märkidest, siis Ta ütleb Matt 24:7: Rahvas tõuseb rahva vastu ja
kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga
sünnitusvalude algus. Kui naine sünnitab, siis tulevad sünnitusvalud alguses tavaliselt üpris pikade
vahedega. Aga mida lähemale sünnitus jõuab, seda sagedasemad on ka valud. Samamoodi on ka
selle maailmaga. Isegi maavärinate statistika näitab meile, et meie enda põlvkonna päevadel on
sünnitusvalusid järjest sagedamini. See omakorda näitab meile, et Jeesuse tagasitulemise päev jõuab
ka järjest lähemale.
Kui Jeesus räägib aja märkidest, siis Ta annab meile ühe märgi mille täitumine on justkui tingimus,
selleks et Tema võib tagasi tulla. Jeesus ütleb Matt 24:14: Ja seda Kuningriigi evangeeliumi
kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp. Jaapani maavärina
ja selle tulemusena tekkinud tsunami tõttu on terveid külasid pühitud merre. Kümned tuhanded
inimesed siirdusid igavikku ühe silmapilguga. Peamine küsimus minu enda mõtetes on olnud
järgmine: Kui paljud nendest inimestest olid enne igavikku siirdumist saanud kuulda evangeeliumi
sõnumit sellest, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud,
et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu? Kui paljud nendest kes selles
traagilises õnnetuses hukkusid siirdusid igavikku ilma lootuseta, ilma Jumala Poja ohvrivere
lepituseta? Ja veel: kas mina, kas meie, oleksime midagi võinud teha selle heaks, et kasvõi üks
inimene rohkem oleks saanud kuulda sõnumit Jumala Pojast ja Tema risti tööst? Jeesus ütleb, et
Tema tuleb tagasi siis kui misjoniülesanne on viidud lõpuni ja evangeelium on kuulutatud kogu
ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele. Mida meie saaksime teha selle heaks, et inimesed nii
meie enda maal kui ka mujal võiksid kuulda evangeeliumi Jeesuset?
Samas on need sündmused hoiatuseks meile. Jeesus ütleb Lk 13:4-5: "Või arvate, et need
kaheksateist, kelle peale langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik
muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda
meelt, hukkute kõik nõndasamuti."
Küsimus ei ole selles, et need kes Jaapanis hukkusid või need kes mujal hukkuvad õnnetuste ja
katastroofide käigus oleksid suuremad patused kui teised. Küll aga on need sündmused meile
hoiatuseks selle suhtes, et meie paneksime tähele iseennast ja oma elu ja küsiksime: Kas minu suhe
Issanda Jeesusega on korras? Kas ma olen Tema laps, kas ma võin rahus siirduda ajast igavikku, siis
kui minu tund tuleb, teades, et minu patud on puhtaks pestud Kristuse kalli lunastusverega? Jumala
Sõna põhjal võime kindlalt öelda, et siin maailmas midagi paremaks ei lähe, enne kui Kristus tuleb
tagasi. Oodata on veel rohkem ja valusamaid sünnitusvalusid, maavärinaid, sõdasid, rahutusi,

näljahädasid, epideemiaid. Ka meie ei tea millal meie enda elupiirkonnas võib midagi taolist
sündida. Sellepärast on nii oluline valvata ja paluda, et võiksime iga päev ja iga hetk elada oma elu
koos ristilöödud ja ülestõusnud Issanda Jeesuse Kristusega. Koos Temaga võime julgelt elada ja
rahus siirduda ajast igavikku, siis kui Issand meid koju kutsub. Võtgem täna kuulda apostli
manitsevaid sõnu millega alustasime: Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu,
ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega; sest meie Jumal
on neelav tuli!
Esa Luukkala

MESSIA PAASAPÜHA
Paasapühade sügavaima sõnumi kokkuvõtteks sobivad hästi apostel Pauluse sõnad: "Jumal oli
Kristuses ja lepitas maailma enesega." Lepitus ja lunastus oli Jumala plaan pärast patulangemist ja
sellest tunnistab terve Vana Testament. Paulus ütleb kirjas Efeslastele, et juba enne maailma
rajamist oli Jumal valinud meid Kristuses olema pühad ja laitmatud Tema ees. See tähendab, et juba
enne kui Jumal isegi lõi selle maailma oli Tema plaani valmis teinud selle suhtes, mis juhtub siis,
kui Tema poolt loodud inimene langeb patu sisse. Sellest alates oli valmis Jeesuse ristisurma kaudu
toimuv pattude lepitamine. Sellepärast Jumal juba kohe Piibli alguses võttis vastu Aabeli ohvri aga
mitte Kaini oma. Aabel tõi ohvri oma lammaste esmasündinute hulgast. Ta teadis, kuidas tuleb
toimida, kui tullakse Jumala ette. Jumal oli kindlasti ise õpetanud selle nendele esimestele
inimestele. Pärast pattulangemist ei olnud enam otseteed Jumala juurde, vaid Jumala ja inimese
vahel pidi olema ohver ja veri. Ta ütles, et kui sa tahad saada patud andeks, siis sa pead ohvri
tooma. See, kes ohverdas pani oma käe talle peale ja tunnistas oma patud üles ja nii siirdusid tema
patud ovhritalle peale. Huvitav on ka vanades juudi allikates kirja pandud märkus selle kohta, et
preester ütles sellele kes ohverdas: sa saad osa sellest lepitusest, mille kohta see lammas on eelpilt –
Messia lepitusest. Nõnda viitasid kõik vana lepingu eelpildid Jeesusele. Siis lammas tapeti. Süütu
lammas suri patuse inimese eest ja inimene sai patud andeks. Ohver ja veri olid eelpildid Jeesusest.
Seda on selgelt näha selles, kuidas Jumal seadis sisse Vana Testamendi paasapüha Egiptuses. Jumal
andis Moosesele eeskirjad selle kohta, kuidas Nisankuu 10. päeval tuli välja valida paasatall, mis
pidi olema veatu. Ja alles 14. päeval tall tapeti ja söödi. Talle verega võiti uksepiitasid ja kõik need
pääsesid, kes olid verega määritud uksepiitade seespool. Jumal ütles: Aga veri olgu teil
tundemärgiks kodadel, kus te asute; kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa
teile hukatuseks, kui ma löön Egiptusemaad.
Meie võibolla küsime, millepärast Jumal andis niivõrd täpsed määrused Moosesele? Sellepärast, et
Jumal mõtles sellele nädalale, kui tõeline paasatall, Tema oma Poeg tuleb Jeruusalemma. Jeesus
ratsutas eesliga Jeruusalemma just Nisankuu 10. päeval. Tema tuli templisse, mis oli täis lambaid,
mida valiti välja paasapühade jaoks. Preestritel oli 72 punktiga loetelu mille järgi iga lammas
vaadati üle ja kontrolliti kas ta oli veatu. Kui loeme evangeeliume siis näeme, et ka Jeesus, meie
tõeline paasatall, läbis kontrolli. Ülempreestrid tulid Tema juurde ja üritasid Teda sõnadest kinni
püüda. Nende päevade jooksul toimus vestlus Johannese ristimise üle, kas see oli taevast või
inimestest. Samamoodi vestlus selle üle, kas keisrile tohib maksu maksta või mitte jne. Uurimine
näitas, et Jeesus oli veatu ja nii Tema Nisankuu 14. päeval suri Kolgata ristil.
Jumal vaatab täna meie peale. Kui Ta näeb meis vere märgi ja tunneb ära, et meie oleme Jeesuse
omad, siis Ta on armuline ja Ta on meie Taevane Isa. Aga häda inimesele, kellel ei ole seda vere,
kaitse, märki. Tema on olukorras, mille kohta Jeesus ütleb, et sellise inimese üle "on kohus juba

mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainsasse Pojasse." Ja kohus on see: "Valgus on tulnud
maailma, aga oma pahade tegude tõttu inimesed on valinud valguse asemel pimeduse."
Vana Testamendi ajal surid kõik need, kes üritasid Jumala ligi tulla ilma verd ja ohvrit. Ka meie ja
Jumala vahel peab olema veri ja ohver. Sellepärast Jumal võtab meid vastu ainult Jeesuse pärast.
Templi kõige pühamasse paika sai minna ainult Ülempreester ja ka Tema ainult üks kord aasta
jooksul, Suurel Lepituspäeval. Ta läks sinna ja piserdas lepitusverd seaduse laeka kaane peale kahe
keerubi vahele. Selle kahe keerubi vahele piserdatud vere pärast Jumal andis oma rahvale patud
andeks. Kui naised hommikul läksid haua juurde, siis Johannes ütleb, et nad nägid kahte inglit
istuvat seal, kus Jeesuse ihu oli olnud, ühte peatsis ja teist jalutsis. Ja mis oli seal nende vahel? Seal
olid Jeesuse verega määritud surilinad. Naiste ees oli tõeline ja täiuslik lepitusveri nende kahe ingli
vahel.
Kallis sõber, lase Jeesusel saada sinu elu keskpunktiks. Koos Temaga saame elada iga hetk. Ta
räägib meile oma Sõna kaudu. Sellepärast on nii tähtis veeta aega koos Temaga. Selle asemel, et
rutame otse voodist päeva toimetuste sisse, võime küsida, kuidas Tema tahab meie elu juhtida.
Võime küsida, kuidas Tema tahab juhatada meid läbi päeva toimetuste. Tänaval kõndides saame
rääkida Temale oma asjadest ja tänada Tema headuse eest. Nii meie õpime elama alati sügavamal
osaduses Temaga.
Tänapäeval paistab et tõelisi Jeesuse jüngreid on vähe järgi jäänud. Paljud küll tunnistavad Tema
nime oma suuga, aga nende süda on Temast kaugel. Saame täna erilisel viisil paluda, et Tema meid
ja meie südameid läbi katsuks ja saame öelda Temale: "Issand, Sina näed minu maha jahtunud
armastust Sinu vastu, sina näed minu patud, uuenda mind, tahan elada Sinu lapsena, puhta
südamega." Ja kui sa täna veel ei ole Tema oma, siis võid oma südame Temale avada, paluda andeks
oma patte ja anda oma elu Tema kätesse. Nii sinu elus toimub Jumala armu ime. Jeesuse lepitusveri
puhastab sind kõigest patust ja saad elada Jumala lapsena selle maailma ja selle aja keskel ja olla
taeva ja igavese elu poole teel.
Pekka Luukkala
pastor ja misjonär
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