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Kari Seppälä
TEE, TÕDE JA ELU
Alguses lõi Jumal taeva ja maa
Loo sellest, kes Sa oled ja kuhu Sa lähed, võid leida Piibli esimestelt lehekülgedelt, kus
räägitakse maailma loomisest. Jumal lõi kõige, kindlas järjekorras, ning lõpuks lõi ta
inimese „oma näo järgi“. Niisiis ka Sina ei ole ahvist arenenud, nagu väidavad Darwini
pooldajad ja kooliõpikud, vaid Jumal lõi inimese oma näo järgi ning hingas temasse oma
Vaimu, et inimene saaks suhelda Jumalaga, tunda Teda, Temaga koos viibimisest rõõmu
tunda. Sa ei ole siin juhuslikult, vaid Jumal on Sind loonud ning andnud Su elule tõelise
mõtte: elada Tema auks. Eedeni aias Jumal kõndis koos inimesega õhtu jaheduses,
vestles inimesega. Inimest pandi valitsema üle kõige selle, mis Jumal oli loonud. Inimese
elu mõte oli ja on see, et ta saab Jumala ligiolust ja tema õnnistustest rõõmutseda.
Kõik oli Eedeni aias täiuslik. Inimese lubati süüa kõikidest puudest, välja arvatud ühest,
„hea ja kurja tundmise puust“. Ei olnud surma ega needust. Samuti oli Aadama suhe oma
naise ja loomadega täiuslik – seni, kuni kõik muutus. Toimus pattulangemine, kui Eeva ja
Aadam sõid keelatud „hea ja kurja tundmise puust“. Mao kuju võtnud Saatan tuli aeda ning
pettis Eevat. Madu seadis kahtluse alla Jumala käsud, küsides: „Kas Jumal on tõesti
öelnud..?“. Niiviisi langes inimene saatana lõksu ning andis temale ülemvõimu selles
maailmas. Selle tagajärjed on olnud katastroofilised.
Jumal saatis inimese Eedeni aiast välja, et ta hariks maad „oma palge higis“. Maa oligi
nüüd nagu rauast ja taevas nagu vasest. Terve loodu langes needuse alla, nagu on ka
tänasel päeval. Katkes loomulik ühendus inimese ja Jumala vahel, ilmusid haigused ja
igasugused needused ning surm sai kõikide inimeste osaks. Sellest saadik on kõik
inimesed siia maailma sündinud vaimulikult surnuina, patustena, Jumalast lahus.
Sellepärast ei inimene iseenesest olegi ainult hea, vaid temas elab isadelt päritud patt ning
teda iseloomustavad egoism ja mässamine Jumala vastu.
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Umbrohud, röövloomad ja igasugused inimese tervist kahjustavad haigused ongi nüüd
igapäevased selles maailmas, mille üle valitseb saatan ehk inimkonna vaenlane. Aga see
pole veel kõik. Kui Jumalast lahutatud inimene suri oma pattudes, sai tema lõplikuks
saatuseks minna põrgu, mis oli algselt loodud saatana ja tema inglite jaoks. Tõepoolest
lohutu pilt inimese saatusest maailmas, mille üle saatan valitseb!
Jumala päästmisplaan
Siiski oli kõikvõimas ja kõiketeadev Jumal arvestanud ka sellega, et inimene võiks pattu
langeda. Ta ütles maole, et Ta „tõstab vihavaenu mao ja naise vahele.“ Naise järeltulija
(Jeesus) „purustab mao pea, aga madu salvab naise järeltulija kanda.“ (1 Moos. 3:15)
See tähendab, et naise järeltulija, Jeesus, võidab mao ehk saatana, ning et rooma sõdur
pistis odaga Jeesuse küljesse, kui Ta suri risti peal (madu salvab Ta kanda). Niisiis oli
Jumalal juba olemas valmis päästmisplaan kohe peale pattulangemise toimumist. Jumala
vastus pattulangemisse oli Tema oma armas Poeg, kes neitsi Mariast sündinuna inimese
pojana võtaks ära maailma patud, lepitades meid Jumalaga. Risti peal surres Jeesus oma
verega ostis meid vabaks patu ja surma needusest. Jeesus oli samaaegselt täielikult
Jumal ja täielikult inimene. Seepärast, et kõik inimesed on sellesse maailma sündinud
patustena, pidi Jeesus sündima neitsi Mariast ilma patuta (ilma Aadama päripatuta)
inimese pojana, et ta võiks risti peal surres Jumalaga lepitada need inimesed, kes Jumal
oli juba enne maailma loomist päästmisesse kutsunud Jeesuse lepitustöö kaudu.
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta on andnud Oma Ainusündinud Poja , et
ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. (Joh. 3:16).
Ainult patuta inimene ja Jumala Poeg, Jeesus, võis inimesed Jumala lepitada. Jumal
vihkab pattu (mitte inimest), ning ainus tee Jumala vihast pääsemiseks oli Tema patuta
Poeg, kelle peale Jumal pani kõik maailma patud, tähendab, ka Sinu patud. Jeesus ütleb:
"Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juure muidu kui Minu kaudu!“ (Joh. 4:16).
Terve maailm mässab eelöeldud tõde, Jeesuse, vastu. Kõik muud usundid, välja arvatud
kristlus, ütlevad, et Sa pead oma heade tegudega teenima pääsu Jumala juurde taevasse.
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Kristlus aga ütleb, et tee taevasse avaneb ainult Jeesuse ristisurma kaudu. Sa ei saa
taevasse oma heade tegude eest (Ef. 2:8-9). Jeesus ostis vabaks patu orjusest kõik
inimesed, kes usu läbi vastu võtavad päästmise sõnumi. Niisiis ei ole meil vaja teha üldse
midagi muud kui uskuda Jeesusesse ning saada Tema õigluse osalisiks (õiglus = õige
suhe Jumalaga).
„Ja ühegi muu sees ei ole päästet; sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime,
kelles meid päästetakse!" (Ap.t. 4:12)
Jeesus mitte ainult ei surnud meie eest, vaid tõusis surnuist üles ning istus Isa Jumala
paremale käele taeva hiilgusesse, kus Ta meie ülempreestrina palvetab Isa meie eest, et
meil, kes usume Jeesusesse, oleks eluküllus.
„Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et
neil oleks elu ja kõike ülirohkesti!“ (Joh. 10:10)
„Seda Ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu Minus. Maailmas on teil ahastust, aga olge
julged, Mina olen maailma ära võitnud!" (Joh. 16:33)
„Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel Jumala Poega ei ole, sellel ei ole elu.“ (1 Joh. 5:13)
Ainult Jeesus omad võivad seda teada, et neil on igavene elu. Nimikristlastel seda ei ole,
sest nad ei ole andnud oma elu Jeesusele, et uuesti sündida. Teiste usundite esindajad ei
saa kuidagi kindlad olla, et nende headest tegudest piisab selleks, et nad saaksid igavese
elu. Kristlane teeb neid häid tegusid, mida Jumal on tema jaoks ette valmistanud (Ef.
2:10), kuid taevasse ta läheb üksnes Jumala armust, sest ta on Jumala laps, keda
Jeesuse veri on Jumalaga leppinud ja kes on uuesti sündinud.
Teiste usundite „jumalad“ on maetud haudades, mis on leida üle maailma, aga Jeesuse
Jeruusalemmas asuv haud on tühi! Buddha, Kong Fuzi ja Muhamedi hauad ei ole tühjad.
Ainult Jeesus tõusis üles surnuist tõendiks selle kohta, et Tema omadel on igavene elu.
Neil, kes võtavad Jeesuse vastu oma Päästjana, on igavene elu juba siin ja praegu ning
see elu jätkub kord taevases.
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„Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas Ma oleksin teile ütelnud: ’Ma
lähen teile aset valmistama’? Ja kui Ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen Ma
jälle tagasi ja võtan teid Enese juure, et teiegi oleksite, kus Mina olen.“ (Joh. 14:2-3)
Jeesus on läinud meie eel taevasse tegema valmistusi selleks, kui meie sinna saame. See
praegune elu ja vaev on meile ainult üks silmapilgutus võrreldes taeva igavese rõõmuga.
Taevas meile antakse uus keha, milles ei ole valu, haigust ega puudust. Meil on Jeesuse
ülestõusmiskehaga sarnane surematu keha. Millestki patust ei ole seal enam jälgegi; me
oleme täiuslikud, nagu Jeesus on täiuslik. Ilmutuse raamatu 21. peatüki esimene salm
ütleb: „Ja ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid
kadunud“. See tähendab, et inimest seatakse uuesti samasse olukorda, nagu oli alguses
Eedeni aias, kus Jumal oli ligi ja suhtles inimesega.
Miks inimesed ei võta vastu päästmis Jeesuses?
Saatan, inimkonna vaenlane, teeb kõige, et inimesed jääksid pimedusse ning et nad ei
kuuleks ei vastu võtaks tõde ega saaks päästetud.
„Kui nüüd ka meie Evangeelium on kinni kaetud, siis on see kinni kaetud nende eest, kes
hukka lähevad, kelle uskmatud meeled selle maailma jumal on teinud sõgedaks, et neile ei
paistaks Kristuse au Evangeeliumi valgus, Kes on Jumala kuju.“ (2. Kor. 4:3-4)
Jeesuse tähendamissõna külvajast (Matt. 13:3-16) räägib ka põhjustest, miks inimesed ei
võta Jeesust vastu ehk miks inimsüdamesse külvatud evangeeliumi sõna ei hakka
kasvama. Osa ei saa Jumala sõnast aru, kuna saatan varjutab nende mõistuse. Osa ei ole
selleks valmis, et Jeesuse jüngritena nad peaksid ka raskusi ja vastupanu taluma. Osale
on selle maailma rõõmud ja rikkused takistuseks sellele, et nad usuksid ning oma tahe ja
elu Jeesusele üle annaksid. Osa seemnetest siiski kukkus heale maale, kus need kandsid
vilja, mis saja-, mis kuuekümne-, mis kolmekümnekordselt.
Valeprohvetid ja eksitatud kristlased levitavad sõnumit, et paljud teed viivad taevasse,
mitte ainult üks (Jeesuse) tee. Paljud samuti väidavad, et kui sa oma usundiga tegeled
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tõsiselt ja hardalt, siis ikka pääsed taevasse – tähendab: ole ise enesele jumalaks ja
otsusta ise, mis sulle sobib. Jumal on armastus, siis küllap Ta lubab kõigil heatahtlikutel
inimestel taevasse tulla. Praegusel tolerantsuse ajal on taoline enesepettus laiale levinud.
Jumala riik on aga kuningriik; Jeesus on meie Kuningas. Piiblis on meile selgitatud selle
kuningriigi põhiseadus ja reeglid. Jeesus kutsub meid saama Tema riigi kodanikeks, kuid
igaüks inimene otsustab ise, kas ta tahab päästmissõnumi ja taeva kodakondsuse vastu
võtta.
Samuti ka inimese uhkus, teadmised ja haridus tõusevad Jumala tundmise vastu. Inimene
on ise välja mõelnud erinevaid selgitusi ja vastuväiteid Jumala ilmutusele. Teadlaste
enamik on Piibli loomisloo vastu, kuigi nad ei suuda evolutsiooni õigsust tõendada.
Kristlased võivad selle asemel Jumala olemasolu tõendada oma eluga ning eriti sellega, et
nende südames on armastus ja rahu. Lisaks on Piibli ilmutus osutunud ajalooliseks tõeks
iga kord, kui arheoloogid on kaevamisi teinud. Mitteusklikest inimestest Piibel aga
tunnistab, et jumalatul inimesel ei ole rahu:
Aga õelad on otsekui mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veed kobrutavad kõntsa ja
muda. Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal. (Jes. 57:20)

Ainult Piibli esimestel lehtedel räägitakse tõde selle kohta, kust me oleme tulnud.
Evolutsionisti-ateistide suurim rõõm on see, et kui Jumalat ei ole, siis nad saavad teha mis
neile meeldib, sest siis ei tule ka kohtumõistmise päeva. Siiski Hebrealaste kirjas on
kirjutatud:
Ja otsekui inimestele on määratud kord surra, aga pärast seda kohus. (Hebr. 9:27)
Kuidas ma saan Jumala lapseks?
Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et
Jumal on Tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks! Sest südamega
usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks. (Room. 10:9-10)
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Aga kõigile, kes Teda vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad
Tema nimesse. (Joh. 1:12)
„Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes Minu sõna kuuleb ja usub seda, kes Mind on läkitanud,
sellel on igavene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse!“ (Joh.
5:24)
Jumal armastab Sind ning kutsub Sind meeleparandusele. Kui Sa kuuled Jumala kutset,
siis ära paaduta oma südant, vaid võtta vastu päästmine, sest nüüd on hästi soodus aeg,
nüüd on päästepäev! Sa ei saa iseennast paremaks muuta, vaid Sa pead tulema Jeesuse
juurde täpselt sellisena nagu Sa oled, patusena.
Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nii et Ta meile annab patud
andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. (1. Joh. 1:9)
Kui sa alandad ennast ja tuled Jeesuse juurde, Ta võtab Sind vastu ning teeb Sind Jumala
lapseks. See tähendab, et sa sünnid uuesti ülalt, saad taeva kodanikuks. Selle uuesti
sündimise tunnusmärgina Jumal annab Sulle Püha Vaimu, kes asub elama Su südamesse
– Vaimu, kes hüüab taevalise Isa poole ning otsib tema teid. Uuesti sündinuna oled Sa
Jumala laps ja taeva kodanik, kellele kuuluvad kõik Piibli suurepärased lubadused. Sa ei
ole enam teel põrgusse, vaid Sa oled nüüd Jeesuse oma, teel taeva kodu poole.
Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on
tekkinud! (2. Kor. 5:17)
Jeesus ütles enne taevaminekut oma jüngritele:
„Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
ja neid õpetades pidama kõike, mida Mina teid olen käskinud. Ja vaata, Mina olen iga
päev teie juures maailma-ajastu otsani!" (Matt. 28:18-20)
Palveta see palve kõigest südamest:
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Jumal, taeva ja maa Issand, ma tulen Sinu juurde Jeesuse nimel. Ma olen teinud pattu
Sinu vastu oma mõtete, sõnade ja tegudega. Anna mulle andeks mu patud ja rikkumised
Jeesuse ristitöö ja vere pärast ning võta mind oma lapseks. Ma tänan Sind selle eest, et
Sa võtad vastu igaühe, kes Sinu nime appi hüüab. Aamen.
Ma olen nüüd uuesti sündinud taeva kodanik.

Kuupäev: _______________________

Otsi usklike ühendust
Nüüd, kui Sa oled uuesti sündinud Jumala laps, siis hakka palvetama ja lugema Piiblit
regulaarselt. Alusta lugemine näiteks Johannese kirjadest, siis loe Matteuse, Markuse,
Luuka ja Johannese evangeeliumid. Otsi ühendust teiste uuesti sündinute usklike
inimestega, et Sa võiksid kasvada Jumala tundmises, saaksid tuge oma elus ning võiksid
ka aidata teisi abivajajaid. Pea siiski meeles, et mitte ükski kirik või kogudus pole täiuslik,
ega ka mitte keegi meist ole täiuslik või patutu, mitte isegi peale uuesti sündimist. Meil
igaühel on ka edasi olemas meie lihalikud kalduvused ja ahvatlused. Hea uudis aga on
see, et, Jumala lapsena Sa ei pea rohkem elama patu ahelates, vaid Sa saad elada
Jumalale pühitsetud elu Püha Vaimu abil.
Võiduka elu saladus on, et inimene elab usus Jeesusesse. Usk aga toimib ainult
armastuse abil, ning armastuse tingimuseks on andeksandmine. Anna siis andeks teistele
ja iseendale, sest Jumal on Sulle andestanud. Armasta oma ligimest, et saaksid näha, et
su usu kannab vilja. Siis on Issanda õnnistus Su elus ning ka Sina saad elada õnnistuseks
teistele.

