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Sissejuhatus

Ma usun, et inimesed vajavad kõige rohkem ilmutust 
selle kohta, et Jumal neid isiklikult armastab. Ma 

usun, et see on alus, millel peab seisma kristlase võidukas 
elu. Me ei vaja mõistuslikke teadmisi Jumala armastuse 
kohta – me vajame ilmutust. Seda saab anda ainult Püha 
Vaim ja see antakse, kui usklikud mõtisklevad Jumala 
armastusel, panevad tähele Jumala armastust omaenda 
elus ja otsivad seda ilmutust Jumala kirjutatud Sõna ja ka 
palve kaudu.

Üsna kerge on nõustuda sellega, et Jumal armastab 
tervet maailma piisavalt, saatmaks Jeesuse maailma eest 
surema. Aga veidi raskem on uskuda seda, et kui sina 
oleksid olnud ainus inimene maa peal, siis armastab Jumal 
sind nii väga, et Ta oleks saatnud Jeesuse sinu ja üksnes 
sinu eest surema.

Pärast paljusid pettunud kristlaseks olemise aastaid, 
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hakkasin ma mõistma Jumala armastust. Jumal ilmutas 
mulle armuliselt Püha Vaimu läbi oma armastust isiklikult 
minu vastu. See ilmutus on muutnud terve mu elu ja mu 
suhte Temaga.

Ma usun, et see, mis sa selles raamatus loed, annab sulle 
uut arusaamist Jumala armastuse kohta. Ma usun, et see 
paneb sinusse uue nälja saada ka enda kohta see ilmutus. 
Ma õhutan sind seda raamatut aeglaselt lugema, kasutama 
seda õppevahendina ja mõtisklema neil kirjakohtadel ja 
mõtetel, mida sa järgnevatelt lehekülgedelt leiad.

Ma esitan sulle alandlikult selle raamatu, teades, et 
lahus Temast ei ole ma mitte midagi ja kõik ilmutused ja 
arusaamised, mis mul on Tema Sõnast, on tulnud ainult 
Tema armu läbi.
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1

Jumal armastab sind!

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta 
oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes 
temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks 
igavene elu!”

                                                              Johannese 3:16

Jumal tahab perekonda, sellepärast tegi Ta meid oma 
lasteks. Ta ei taha, et me käituksime beebidena, aga 

Ta tahab, et me käituksime Tema lastena. Ta tahab, et 
me sõltuksime Temast, toetuksime Temale, loodaksime 
Temale, armastaksime Teda ja laseksime Temal endid 
armastada. Ta tahab, et me usaldaksime Teda ja sirutuksime 
välja Tema poole, kui meil on midagi vaja. Ta tahab omada 
sinuga isiklikku suhet.

Enamik meist võtab Johannese 3:16 salmi liiga üldisena: 
“Oo, jah, ma tean, et Jeesus suri maailma eest.” Aga me ei 
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ole siin mitte ainult üks üldine rühm inimesi, kelle eest 
Jeesus suri. Ta suri igaühe eest meie seas. Ta suri sinu eest!

Kui sina oleksid olnud ainus inimene siin maa peal, 
oleks Ta surnud üksnes sinu eest. Ta oleks läinud sinu 
pärast kõikidest kannatustest läbi. Ta suri sinu eest! 
Jumal armastab sind nii väga. Ta armastab sind igavese 
armastusega.

Sõitsin ühel päeval mööda teed, kui Jumal rääkis mu 
südame vastu ja ütles: “Joyce, sa oled mu silmatera.” 
Ma ei teadnud isegi mitte, et Piiblis on selline kirjakoht. 
Kurat tuli kohe pärast seda lagedale oma mõttega ja ütles: 
“Noh, kas see ei ole mitte uhkus? Kelleks sa ennast õige 
pead?” Ja seepärast mõtlesin ma endamisi: “Oh, ma ei 
tohiks selliselt mõelda.” Mõistmine, et me oleme erilised, 
et me oleme andekad, et me oleme teistsugused, on meie 
lihalikule arusaamisele vastukarva. Igaüks meist on 
ainulaadne, kelle meie Isa on loonud teistsuguseks, kui 
meie kõrval olev inimene.

Kui ma selle peale mõtlesin, näitas Jumal mulle 
vaimusilmas väikese pildi naisest, kes seisab ostukeskuses 
suure õunahunniku kõrval. Ta vaatas seal ringi ja leidis 
ühe, mis oli tõeliselt suurepärane ning sirutas siis käe, et 
võtta sealt see kõige parem õun. Jumal ütles mulle sellega, 
et mina olen Tema jaoks kõige parem õun. Mina olin see 
eriline. See ei tundu õige olevat, aga mõistad, Jumal ütleb 
seda igaühele meist. See ei ole nii, et Ta ütleb sinu kellegi 
eriliselt kena olevat ja kõik teised on sinust halvemad. Ta 
ütleb, et me kõik oleme erilised. See on Sõnas ja Sõna on 
igaühe jaoks meist. Sa oled Jumala silmatera.
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Ma ei võtnud seda vastu, mis Jumal oli mulle öelnud, 
sest tundsin end hukkamõistetuna enda kohta nii kenade 
asjade mõtlemise pärast. Umbes kaks päeva hiljem avasin 
oma Piibli Psalm 17:8 kohalt ja sealt vaatas mulle otsa: 
“Hoia mind nagu silmatera; oma tiibade varju alla peida 
mind.” Ma ütlesin: “Oih, see oli tõesti Jumal. Ma olen 
Jumala silmatera.” Tükk aega tundsin ma end erilisena, 
iga kord, kui sellele mõtlesin.

Inimeste südames on igatsus ja soov olla armastatud. 
Jumal lõi meid sellisteks. Paljud inimesed usuvad, et Jumal 
armastab maailma ja et Ta armastab Jeesust, aga neil on 
raske uskuda, et Jumal armastab neid. Ometi õpetab Sõna, 
et Jumal armastab neid niisama palju, kui Ta armastab 
Jeesust. Ta armastab sind niisama palju, kui Ta armastab 
Jeesust. Vaatame Johannese 5:20:

“Sest Isa armastab Poega ja näitab talle kõik, mida ta 
ise teeb, ja tahab temale näidata suuremaid tegusid kui 
need on, nõnda et te seda panete imeks.”

Jumal ütleb siin: “Ma teen kõiki neid suuri asju 
Jeesuse läbi ja suuremaid asju kui need Jeesuse läbi, et te 
paneksite imeks” (autori parafraas). Kas sa tead, et millegi 
imetlemises, selle ees aukartuse tundmises, mida Jumal 
teeb, ei ole midagi valet?

Me loeme neid kirjakohti, aga sageli ei taipa me 
seda, mida Jumal meie heaks teha tahab. Ta tahab, et 
me vaataksime neid suuri asju, mida Ta Jeesuse läbi 
tegi, imetleksime neid lihtsalt ja ütleksime: “Küll see on 
imeline, Jumal, mis Sa Jeesuse läbi tegid.” Seejärel tahab 
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Ta, et sa läheksid Piiblis Johannese 14:12 salmi juurde, 
kus Jeesus ütleb: “… kes usub minusse, see teeb ka neid 
tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need 
on, sest mina lähen Isa juurde!”

Jumal tahab teha samu asju sinu kaudu ja sa teed veel 
suuremaid asju kui need, sest Jeesus läks oma Isa juurde. 
Kas sa usud seda? Kas sa usud tõepoolest, et Jumal 
armastab sind ja tahab sind kasutada?

Isand kõnetas mind ühel päeval, kui ma Piiblit uurisin 
ja ütles: “Joyce, ma teen iga päev inimestele nii palju asju, 
sest ma armastan neid ja nad ei pane seda tähelegi. Nad ei 
saa sellest üldse arugi. Ma toon sulle ühe näite. Iga päev, 
kui ma räägin päikesega ja ütlen: “Tõuse!”, teen ma seda 
Joyce’i, Betty, Jamie, … (pane oma nimi siia) jaoks.”

Peatu, et selle üle mõelda. Päike tõuseb taevas iga 
päev sinu jaoks. Jah, päike! Ja meie suhtume sellesse 
kui millessegi enesestmõistetavasse. Me teame, et päike 
tõuseb iga päev, aga see tõuseb sinule. Kui vihm tuleb 
omal ajal, siis sajab see sulle. Kui lumi tuleb, siis tuleb see 
sulle. Jumal armastab sind nii väga.

5. Moosese 7:9 ütleb:

“Ja tea, et Jehoova, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, 
kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandest põlvest 
saadik neile, kes teda armastavad ja tema käske 
peavad.”

Mis sa arvad, kas tuhat sugupõlve on piisavalt pikk 
aeg sinu jaoks, et saada aimu Jumala armastusest? 
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Mõistad, Ta on igavene Jumal ja Teda ei ole võimalik ära 
väsitada. Paljud meist mõtlevad, et me oleme Jumala oma 
läbikukkumiste ja segadustega ära väsitanud, aga seda ei 
ole võimalik teha. Armastust ei ole võimalik ära väsitada ja 
sa ei saa panna Jumalat ennast mitte armastama. Armastus 
ei ole midagi sellist, mida Jumal teeb. See on see, kes Ta 
on.

Isegi kõige räpasemat ja õudsemat patust, kes kunagi 
maa peal kõndinud ja kes sülitaks Jeesusele vastu silmi ja 
ütleks: “Mul ei ole sinuga midagi pistmist. Ma olen täiesti 
rahul sellega, et lähen põrgusse” – Jumal armastab teda. 
Nii et kuidas ei peaks Ta mitte armastama neid, kes on 
välja valitud ja eraldatud Jumala eesmärkide jaoks?

Sa oled juba võib-olla öelnud: “Ma võtsin Jeesuse oma 
südamesse vastu ja ma armastan Teda.” Aga ma küsin 
sinult: “Kui palju usud sa seda, et Jumal armastab sind?”

See on sulle üks väga lihtne sõnum: Jumal armastab 
sind. Aga see on põhialus, mille Jumal peab sinus paika 
panema, et sa kõigest muust aru saaksid.

Hoolimata sellest, mida sa veel õpid ja kui usinalt sa 
uurid ja otsid Jumala asju – kui sa ei suuda aktsepteerida 
tõsiasja, et Jumal sind armastab, ei jõua sa eriti kaugele. 
Jumala armastus sinu vastu on aluseks su usule, vabadusele 
patust ja su võimele asuda ilma hirmuta teenima teisi. Kas 
sa võtad vastu Tema armastuse sinu vastu?

Jumal armastab sind!
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Kas ma olen piisavalt hea?

“Selline lootus ei valmista meile kunagi pettumust 
ega vea meid alt ega häbista meid, sest Jumala 
armastus on välja valatud meie südametesse Püha 
Vaimu läbi, kes meile on antud.

Kui me olime alles nõtruses [võimetud endid ise 
abistama], suri Kristus sobival ajal jumalatute eest.

See on erakordne asi, kui keegi annab oma elu isegi 
mõne õiglase inimese eest, kuigi mõni ehk isegi 
söandab surra ülla ja armastusväärse ja suuremeelse 
heategija eest.

Aga Jumal näitab ja tõendab selgelt oma armastust 
meie vastu tõsiasjaga, et kui me olime ikka veel 
patused, suri Kristus (Messia, Võitu) meie eest.
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Seetõttu, kuna me oleme nüüd õigeks mõistetud 
(tehtud õigeks ja toodud õigesse suhtesse Jumalaga) 
Kristuse vere läbi, kui palju enam [on kindel see, 
et] Ta päästab meid Jumala meelepahast ja vihast.

Sest kui meid lepitati Jumalaga Tema Poja 
surma läbi, kui me olime vaenlased, siis on palju 
[kindlam], et nüüd, mil me oleme lepitatud, 
päästetakse meid (vabastatakse iga päev patu 
ülemvõimu alt) Tema [ülestõusmise] elu kaudu.”

                         Roomlastele 5:5–10 Laiendatud Piibel

Paljud meist suudavad uskuda, et Jumal armastab meid 
nii kaua kui me asju vussi ei keera. Suurem jagu 

inimesi ei pea endast eriti lugu, seepärast järeldavad nad, 
et ka Jumal ei saa neist eriti vaimustatud olla. Ometi ütleb 
Piibel:  “…  mis  on  inimene,  et  sa  temale mõtled …”  
(Ps 8:5).  Me oleme lihtsalt Jumala looming  ja  Ta  ar  

  meid  sellepärast,  et Ta meid armastab. Ta on  
armastus (1Jh 4:16).

Ta armastab sind ja sa oled eriline. See tähendab, et 
sa oled teistsugune ja ainulaadne. Sa ei pea olema selline, 
nagu mina ja mina ei pea olema selline, nagu sina. Ja me 
oleme armetud, kui me püüame olla kellegi teise moodi. 
See annab vaid kuradile võimaluse öelda sulle, et sa ei ole 
piisavalt hea. Aga tõde on see, et sa ei pea Jumala silmis 
olema piisavalt hea.
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Kas Jeesus suri sinu eest sellepärast, et sa olid nii 
suurepärane ja imeline või suri Ta sinu eest sellepärast, 
et Ta armastas sind? Piibel ütleb, et kui Ta armastas sind 
piisavalt, et sinu eest surra, siis kui palju enam armastab 
Ta sind nüüd, mil sa oled Tema vere läbi õigeks mõistetud 
(Rm 5:8, 9). Ta armastab sind piisavalt, et katta su väikesed 
igapäevased eksimused. Ta armastab sind piisavalt, et anda 
sulle väge ja võitu selle päeva jaoks.

Jumal andis mulle ühel päeval näite selle kohta, kuidas 
Ta näeb meie vigu ja puudujääke. Kujuta ette umbes 
kolme- või neljaaastast väikest last, kes alati vaatab pealt, 
kuidas emme koduseid töid teeb. Ta armastab emmet nii 
väga, et võtab väikese ämbri veega ja puhastuslapi ja läheb 
veranda suure akna juurde. Ta küürib akent väga hoolikalt, 
võtab siis mõned paberkäterätikud ja pühib akna kuivaks.

Aken on muidugi triibuline ja määritud ja seebine. Ja 
kui sa näed seda, mis ta teinud on, siis mõistad sa, et ta 
kasutas su parimat puhastuslappi ja sa oled ta peale päris 
pahane. Aga ta tuleb tuppa ja ütleb oma sulnil lapsehäälel: 
“Emme, emme, ma pesin su akna ära. Ma tegin selle sulle 
nii ilusasti puhtaks. Ma armastan sind, emme.”

Armastav ema ütleks: “Oh, see on nii imeline, mis sa 
tegid. Aitäh, et sa mind aitasid.” Seejärel, kui laps oleks 
kusagil mujal tegevuses, koristaks ta selle segaduse ära ja 
manitseks teda hiljem veidi, et ta seda uuesti ei teeks.

Jumal ütles mulle, et nii toimib Ta meiega. Ta koristab 
alati meie segaduse ära. Kui sa annad endast parima, mis 
suudad, siis Jumal sinult rohkem ei ootagi. Ta ei oota, 
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et sa teeksid midagi, mida sa pole võimeline tegema. Ta 
võib sind muuta, kui sa oled valmis ütlema: “Sul on õigus, 
Jumal, ja mina eksin. Ma olen püüdnud, aga ma ei suuda 
end muuta.” Seejärel teeb seda Tema, sest Ta teab, et sa ei 
saa ennast ilma Tema abita paremaks muuta.

“Sest kuna Tema, kelle Jumal on läkitanud, räägib 
Jumala sõnu [kuulutab Jumala enda sõnumit], ei 
anna Jumal Talle oma Vaimu kokkuhoidlikult või 
mõõdu järgi, vaid piiritu on see and, mida Jumal 
jagab oma Vaimust!

Isa armastab Poega ja on andnud (usaldanud) kõik 
Tema kätte.”

                            Johannese 3:34, 35 Laiendatud Piibel

Kui ma ühel päeval Piiblit uurisin, mõtisklesin ma selle 
salmi üle ja hüüdsin rõõmust, kui sain aru, et Jumal ei anna 
meile oma Vaimu mõõdu järgi. Ta ei anna meile lihtsalt 
veidike üht ja veidike teist.

Selle asemel ütleb Ta: “Võta kõik, mis mul on.” Sinu 
jaoks on täna kättesaadav kogu Jumala vägi ja armastus. 
Tal on kõik see, mis sa vajad ja Ta tahab, et sa võtaksid 
selle vastu. Miks? Sest Ta armastab sind. Sa ei pea 
olema piisavalt hea, et seda väärida, sest sa ei saaks selle 
väärimiseks niikuinii midagi piisavalt teha. Sa ei pea 
olema piisavalt kena või piisavalt tark. Jumal tahab sulle 
anda, sest Ta armastab sind.
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5. Moosese 7:6, 7 ütles Jumal:
“Sest sa oled Jehoovale, oma Jumalale pühitsetud 

rahvas; Jehoova, su Jumal on sind valinud olema temale 
omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on!

Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Jehoova 
teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist 
rahvaist ...”

Jumal valis israeliidid oma eriliseks rahvaks ja 
kogudusena oleme meie tänapäeval tõeline vaimne Iisrael. 
Seetõttu on see kirjakoht sama palju sinu jaoks, kui see 
on seda nende jaoks. Jumal ütles: “Ma ei valinud teid 
sellepärast, et te olite suurim rahvas maa peal.” Meile 
kohaldatult kõlaks see nii: “Ma ei valinud teid sellepärast, 
et te tegite kõik õigesti või et te olite nii imelised.”

Ta räägib edasi, et neid oli vähem, kui kõiki teisi. Kui 
sa oled nagu mina, siis mõtleksid sa tegelikult, et olid enne 
päästetud saamist hullem kui kõik teised. Ometi ütleb 
Jumal 8. salmis:

“… vaid sellepärast et Jehoova teid armastas ja 
tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, 
tõi Jehoova teid vägeva käega välja ja lunastas sind 
orjusekojast vaarao, Egiptuse kuninga käest.”

Nüüd on aeg hõisata! Jumal ütleb: “Ma eelistasin sind 
ja ma ütlesin sulle, et sa oled püha. Ma ütlesin sulle, et sa 
oled eriline. Ma valisin sind, mitte sellepärast, et sa oled 
hea ja imeline, vaid sellepärast, et ma armastan sind.” Kas 
sa tead, mida Jumal tahab, et sa täna teeksid? Ta tahab, et 
sa aktsepteeriksid ja võtaksid vastu Ta armastuse.
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Enamikule meist on meie suurimaks probleemiks see, et 
me ei meeldi iseendale. Me ei usu, et Jumal meid armastab 
või mis sellesse puutub, et keegi teine meid armastab. Me 
mõtleme: “Kuidas nad saaksidki seda teha, ma olen selline 
hädavares?” Kui sa usud, et oled vastik ja inetu, siis sa ka 
mõtled, näed välja ja tegutsed vastikult ja inetult. Sa ei saa 
tõusta kõrgemale sellest ettekujutusest, mis on su südames 
enda kohta.

Minu suurimaks probleemiks oli see, et ma ei meeldinud 
endale ja ma kulutasin vähemalt 75 protsenti oma ajast 
selle peale, et püüdsin ennast muuta. Ma mõtlesin, et ma 
räägin liiga palju, seepärast püüdsin ma olla vait. Aga kui 
ma siis vait olin, masendusin ma ja kõik tahtsid teada, 
miks ma vait olen. Seepeale mõtlesin ma: “Aga te ise 
ütlesite mulle, et ma olen suur latatara. Jätke mind rahule. 
Ma püüan lihtsalt vait olla.”

Ma ei oska öelda, kui palju aastaid ma selle peale 
kulutasin. Ja ma tekitasin endale endiselt oma suuga 
muudkui probleeme. Paljud inimesed, kes on suured 
rääkijad, on abielus kaaslastega, kes on üsna vaiksed. Selle 
taustal tuleb su suur suu veel enam esile ja kurat tuletab 
sulle seda kogu aeg meelde. Ja selle nimi on hukkamõist.

Jumal tahab, et sa oleksid hukkamõistust vaba, aga 
vaba olemiseks on vaja usku ja julgust. Kas sa tead, et 
vaatamata sellele, kui palju sa end süüdi tunned, ei heasta 
see ühtegi asja, mis sa valesti tegid? Üsna raske on uskuda, 
et Jumal armastab sind, kui sa oled midagi valesti teinud.

Kurat muudkui tümitab sind ja tümitab sind mõtetega 
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selle kohta, kui paha ja vastik ja inetu sa oled. “Nüüd 
oled sa sellega jälle hakkama saanud,” ütleb ta. “Kelleks 
sa ennast pead? Jumal ei õnnista sind kunagi, sa igavene 
patukott. Nüüd ei saa sa kellelegi tunnistada. Sa ei suuda 
midagi õigesti teha.”

See on just see hetk, mil sul on vaja julgust, et tõsta 
oma pea ja öelda: “Isa, ma eksisin ja ma palun Sinult 
Jeesuse vere läbi andeks. Ma olen oma südames siiras ja 
tahan, et Sa andestaksid mulle. Kurat, sina kasi minema. 
Jeesus maksis mu patu eest ja see ei ole sinu asi.” Seejärel 
ole lihtsalt rõõmus ja õnnelik. Aga sa mõtled ilmselt: “Ma 
teen sedasama rumalat asja üha uuesti ja uuesti.” Ka mina 
tavatsesin nii mõelda, kuni ma ei lasknud ennast selle asja 
pärast enam hukka mõista. Kui sa ei lase ennast selle asja 
pärast, mis sa teinud oled, enam hukka mõista, siis lõpetad 
sa selle tegemise.

Süütunne ja hukkamõist suruvad sind alla ja 
masendavad sind, nii et sa ei saa vaba olla. Selleks, et 
mitte olla hukka mõistetud, on vaja julget inimest. Sa pead 
olema julge ja tegutsema usus, tõusma ning ütlema “ei” 
süütundele. Kurat küsib sinult: “Kas sa tahad öelda, et sa ei 
kavatsegi selle asja pärast end halvasti tunda? Sa peaksid 
end vähemalt mõni tund halvasti tundma. See oli tõeliselt 
halb, mis sa tegid.” Sa ütled vaid: “Ei, ma ei kavatsegi. Ma 
ei kavatse end selle pärast üldse halvasti tunda.” Mõned 
esimesed korrad on rasked, aga läheb ainult kolm või neli 
korda ja sa saad selle nipi kätte.

Jesaja 53. peatüki salmides 5, 6 ja 11 ütleb Piibel meile, 
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et kui Jeesus võttis meie patud meie eest enda peale, siis 
kandis Ta ka süü (ja see sisaldab ka hukkamõistu). Kurat ei 
taha, et sa oleksid hukkamõistust vaba. Miks? Sellepärast, 
et kui sa oled hukka mõistetud, ei saa sa tegelikult nautida 
Jumala armastust. Hukkamõist lahutab su Jumalast ja 
tuleb terasmüürina sinu ja Jumala vahele. Kui sa tunned 
end süüdlasena, ei näe sa Jumal Isa. Sa näed ainult süüd ja 
pattu, mis on su ees.

Ela vabana hukkamõistust ja usu, et kui Jumal ütles – 
Tema arm on piisav, katmaks isegi sinu pattu –, siis Ta ka 
mõtles seda. Ta armastab sind ja Ta arm ja andestus on 
tasuta annid. Võta need täna vastu!

Jumal armastab sind!
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Armastus on suhe

“Ja me tunneme (mõistame, tunneme ära, oleme 
teadlikud tähelepanekute ja kogemuste läbi) ja 
usume seda armastust (peame sellest kinni ja 
omistame sellele usu ja toetume sellele), mis 
Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja see, 
kes elab ja jääb armastusse, elab ja jääb Jumalasse 
ja Jumal elab ja jääb temasse.”

                              1. Johannese 4:16 Laiendatud Piibel

Kuidas saad sa olla rohkem teadlik Jumala armastusest? 
Ükspuha, kui palju Ta sind armastab – kui sa ei ole 

sellest teadlik – ei ole sul sellest mingit kasu. Kas sa tead, 
kui hea enesetunde see sulle tekitab, kui keegi näitab su 
vastu üles suurt armastust? Sul on selline soe ja imeline 
tunne, et sa võiksid tervet maailma kallistada, kuna sa 
tead, et keegi armastab sind. Jumal armastab sind ja Ta 
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tahab sulle seda armastust näidata. Ta tahab, et sa iga päev 
veedaksid koos Temaga aega.

Kas sul on tõeline isiklik suhe Jumalaga? See, et sa 
tükk aega tagasi said päästetud, ei tähenda, et sa naudid 
rikast osadust Jumalaga. Kui ma avan hommikul silmad, 
on Jumal esimene asi, millele ma mõtlen ja Tema on 
ka viimane asi, millele ma mõtlen enne õhtul voodisse 
minemist. Ja ma mõtlen Jumalale terve päeva hommiku 
ja õhtu vahel. Terves selles laias maailmas ei ole midagi, 
mida ma tahaksin rohkem, kui teenida oma Jumalat ja 
Talle meelepärane olla. Ja see on väärt kõike, millest sa 
selle kättesaamiseks loobuma pead.

Meie sees on jumalakujuline auk, mida ainult Jumal saab 
täita. Seda paika ei saa täita mitte miski muu, mille järgi sa 
jooksed või mida sa igatsed. Sa võid öelda endamisi: “Ma 
tean seda juba, ma võtsin Jeesuse vastu.” Aga kas võtad sa 
Teda vastu iga hetk, iga päev, igas olukorras? Kas sa võtad 
vastu Jumala armastust?

Jumal armastab sind ja sa oled Tema jaoks eriline. Ta 
lõi meid endaga osaduses olema. See on Tema sügavaim 
soov ja Tema täiuslik tahe sinu elu jaoks. Ta kummardub 
igal hommikul üle trooni ääre ja ütleb: “Tere hommikust! 
Ma armastan sind.”

Ühel mu sõbral oli kord palvetades nägemus. Ta nägi 
Isa minemas ameeriklaste kodudesse, kui nad hommikul 
üles tõusid. Ta läks ja oli valmis nendega osaduses olema 
ning rääkima. Ta võttis endale laua äärest tooli ja istus. 
Inimesed ärkasid üles ja tulid ning läksid, tulid ning läksid. 
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Nad ütlesid muudkui Jumalale: “Hiljem. Ole veidike veel 
seal, Jumal. Niipea kui ma selle asjaga valmis saan, räägin 
ma Sinuga. Ma olen Sinuga hiljem osaduses, Jumal. 
Hiljem, Jumal. Hiljem, Jumal.”

Päev jõudis õhtusse ja see tüdruk, kes seda nägi, ütles, 
et see murdis ta südame, sest ta nägi, kuidas Jumal sellest 
kodust kössis õlgadega lahkus. Ja keegi polnud sel päeval 
tulnud Temaga rääkima.

Ära ole liiga hõivatud. Kui sul ei ole aega palvetada 
ja olla Jumalaga koos, siis oled sa liiga hõivatud. Võta 
aega, et öelda Jumalale, kui palju sa Teda armastad. Kui 
kõik muu läbi saab ja ei ole jäänud enam midagi peale 
hõiskamise, siis on alles ainult Jumal. Kogu lugu. Ja kui 
sul ei ole siis Temaga suhet, on juba veidi hilja selle asjaga 
pihta hakata. See ei tähenda, et sa ei lähe taevasse, aga sa 
oled ilma jäänud rõõmust elada võidukat elu.

Ma soovitan, et sa eraldaksid ühe aasta ja laseksid 
Jumalal ennast lihtsalt armastada. Lõpeta püüdmast 
omaenda jõus usus tegutseda ja olla väeline jumalamees 
või -naine. Tõmbu lihtsalt tagasi ja käitu nagu väike laps. 
Roni lihtsalt oma Isa sülle ja lase Jumalal ennast armastada. 
Sa ei saa Teda enne armastada, kui sa ei ole lasknud Temal 
ennast armastada.

1. Johannese 4:16 ütleb Laiendatud Piiblis:
“Ja me tunneme (mõistame, tunneme ära, oleme 

teadlikud tähelepanekute ja kogemuste läbi) ja usume seda 
armastust (peame sellest kinni ja omistame sellele usu ja 
toetume sellele), mis Jumalal on meie vastu.”
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Kas sa tõusid täna hommikul üles ja võtsid veidi aega, 
et mõelda sellele, kui palju Jumal sind armastab? Kui sa 
hommikul üles tõused, siis ei taha sa tavaliselt alguses 
midagi eriti teha. Aga sa pead kasutama oma suud, et 
aktiveerida oma liha ja lasta oma vaiminimesel tõusta ja 
igasuguseid imelisi asju teha.

Nii et kui sa hommikul üles tõused, pead sa hakkama 
ütlema: “Oh, Isa, ma tänan Sind, et Sa armastad mind 
nii väga. Ma tänan Sind, et Sa saatsid Jeesuse minu eest 
surema. Oh, Isa, ma tänan Sind, et ma olen koos Püha 
Vaimuga. Ma tänan Sind, et ülestõusmise vägi asub minu 
sees. Oh, Isand, ma tänan Sind, et kõikjal, kuhu ma täna 
lähen, olen ma õnnistus. Jumal, Sina armastad mind. Sina 
armastad mind siin mu tillukeses kodus. Sina armastad 
mind! Ma olen Su eriline laps. Ma olen Su silmatera. Sa 
armastad mind!”

Sa pead enesega rääkima ja muutuma teadlikuks, et 
sind ümbritseb ja sa oled üle ujutatud Jumala armastusest. 
Piibel ütleb, et Jumal on tätoveerinud sinu pildi oma 
peopesale (Js 49:16). Ma kujutan ette, kuidas Ta ütleb 
seal üleval: “Vaadake seda! Oh, kas ta ei ole kaunis? Ma 
armastan teda nii väga. Vaadake mu lapsi mu peopesadel.” 
Ka sina oled seal, tuletamaks Talle pidevalt meelde, et Ta 
armastab sind ja igatseb sinuga osaduses olla.

Pea meeles olla tänulik Jumala ees ja arendada osaduse 
suhet. Mõnikord pead sa palves silmili maha langema ja 
lihtsalt tänama Jumalat, et oled päästetud. Tõmbu tagasi 
ja armasta Jumalat. Loe edasi 1. Johannese 4:16, 17 
salmidest, kus Ta ütleb:
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“Jumal on armastus ja see, kes elab ja jääb armastusse, 
elab ja jääb Jumalasse ja Jumal elab ja jääb temasse.

Selles [ühenduses ja ühtekuuluvuses Temaga] viiakse 
armastus lõpule ja see saab meis täiuslikuks, et meil oleks 
julgust kohtupäevaks.”

Teadmine, et Jumal armastab sind, annab sulle kindluse 
Tema suhtes ja usu Tema ustavusse.

Kõik õnnistused tulevad selle läbi, et sa lased Jumalal 
ennast armastada: suurem usk, võit patu üle, tervenemine, 
jõukus ja rõõm. See peab tulema selle läbi, et sa lased 
Jumalal end armastada. Tihtipeale me pöörame selle 
ringi ja mõtleme: “Noh, mina pean armastama Jumalat.” 
Mina usun, et kõigepealt pead sa laskma Jumalal ennast 
armastada. Ma ei usu, et sa saad väljendada oma armastust 
Jumala vastu enne, kui sa lased Jumalal ennast armastada.

Ma võin sulle öelda, et sa oleksid Jumalaga osaduses 
ja et sa tõesti pead Temaga osaduses olema, aga kuidas 
sa seda teed? Kui Jumal ütles mulle, et oleksin Temaga 
osaduses, istusin ma lihtsalt diivanile ja ütlesin: “Ja mis 
siis nüüd, Jumal?” Päriselt ka. Ma ei teadnud, kuidas olla 
Jumalaga osaduses, sest tol hetkel ei teadnud ma tegelikult 
ikka veel, kui väga Jumal mind armastab.

Kuidas saad sa väljendada oma tundeid inimestele, 
neid tõeliselt armastada ja hinnata, kui sa ei ole kindel, 
et nad sind armastavad? Sa kardaksid ennast narriks teha. 
Sa tunned end mugavalt nendega, kelle kohta sa tead, et 
nad sind armastavad ja su vastu võtavad. Ma võin öelda 
oma abikaasale asju ja teha temaga asju, mida ma ei saaks 
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teha kellegi teisega, sest ma tean, et ta armastab mind. 
Samamoodi on ka Jumalaga.

Nii et astu välja ja hakka pihta. Anna Jumalale 
võimalus ja Ta õpetab sind, kuidas Temaga osaduses olla. 
Esita endale praegu see küsimus: kas ma tunnen ennast 
Jumalaga mugavalt?

Jumal armastab sind!
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Armastus, usaldus ja usk

“Sest [kui me oleme] Kristuses Jeesuses, siis ei loe 
ümberlõikamine ega ümberlõikamatus midagi, vaid 
ainult usk, mida aktiveerib ja jõustab armastus ja 
mis väljendub ja toimib selle läbi.”

                                Galaatlastele 5:6 Laiendatud Piibel

Enamik meist kulutab palju aega selle peale, et me 
püüame omada usku. Me teame, et ilma usuta on 

võimatu olla Jumalale meelepärane (Hb 11:6), seepärast 
me näeme vaeva ja püüdleme suurema usu omamise 
poole. Aga usk on südamest ja seda saab ainult armastava 
osadussuhte läbi Jumalaga. Ma ei saa sulle tegelikult usku 
õpetada, aga ma võin sulle õpetada usu põhimõtteid ja 
muuta su selle järele nii näljaseks, et sa teed selle saamiseks 
kõik. See tuleb ainult ilmutuse läbi Jumalalt.
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Lõpeta oma jõulised püüdlused saada usku ja olla 
Jumalale meelepärane ja hakka seeasemel seda aega ja 
neid jõupingutusi kulutama sellele, et oled Jumalaga ja 
armastad Teda. Käi terve päev ringi nii, et armastad Teda 
ja lased Temal ennast armastada.

“Sest me käime usku mööda [me korrastame oma 
elu ja käitume vastavalt oma veendumusele või 
uskumusele, suhtudes inimese vahekorda Jumalasse 
ja jumalikesse asjadesse usalduse ja püha innuga; 
seega me käime] mitte nägemist või väljanägemist 
mööda.”

                           2. Korintlastele 5:7 Laiendatud Piibel

Kui ma kord seda kirjakohta lugesin, hakkas Jumal 
mu südame vastu rääkima võimsaid asju. Ma püüan käia 
usus. Ma tahan igas oma elu puudutavas asjas käia usus. 
Ja Laiendatud Piibel ütleb 2. Korintlastele 5:7, et “… me 
korrastame oma elu ja käitume vastavalt oma veendumusele 
või uskumusele, suhtudes inimese vahekorda Jumalasse ja 
jumalikesse asjadesse usalduse ja püha innuga.”

Teisisõnu, ma olen võimeline käima usus ainult selle 
alusel, mis ma usun oma suhte kohta Jumalaga. Kas sa 
saad sellest aru? Inimene, kes usub, et ta ei ole õige, võib 
samahästi usus käimise ära unustada. Inimene, kes usub, 
et ta on vilets ussike ja Jumal ei armasta teda, võib samuti 
usus käimise ära unustada. Paljud inimesed püüavad käia 
usus, aga nende südames ei ole neid teisi asju.
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Galaatlastele 5:6 ütleb, et usk toimib armastuse kaudu. 
Jumal pani selle mulle südamesse: “Kõik mõtlevad, et 
see kirjakoht tähendab seda, et kui nad ei armasta teisi 
inimesi, ei toimi nende usk. Aga see ei tähenda seda üldse. 
Tegelikult tähendab see seda, et kui nad ei tea, kui väga 
ma neid armastan, ei toimi nende usk.” Usk ei toimi ilma 
armastuseta. Aga see ei ole sinu võime armastada teisi 
inimesi. See on see, et sa lased Kõikväelisel Jumalal 
ennast armastada.

Selles on suur erinevus. Jumala usaldamine ja usus 
käimine tähendab Temale toetumist ja Tema usaldamist 
kõiges. Sa ei saa seda teha kellegagi, kui sa ei tea, et ta 
sind armastab. Sa võid selle samahästi kui unustada. Sa 
ei suuda kunagi usaldada Jumalat, kui sa ei tea, et Ta sind 
armastab.

Kui sa teaksid tõeliselt, kui väga Jumal sind armastab, 
oleks sul palju kergem tervenemist vastu võtta. Sul oleks 
palju kergem võtta vastu lahendus oma rahaliste vajaduste 
osas.

Põhjus, miks sa ei saa vastu võtta, on selles, et sa 
tegelikult ei usu täielikult, et Jumal annab selle sulle. Sa 
võid öelda: “Ma tahan seda uskuda, aga kuidas ma seda 
usun?”

Sinu sees on Jumala armastus ja sul ei ole vaja muud, 
kui hakata seda tunnustama, kui Ta sulle seda näitab. Piibel 
ütleb: “Me armastame, sest tema on meid enne armastanud” 
(1Jh 4:19). Sul oleks võimatu armastada Jumalat, kui sa ei 
oleks kindel tõsiasjas, et Tema armastas sind enne.
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See kõik on sinu sees, sinu südames. See on seal! Jumal 
armastab sind! Sa oled imeline! Sa oled kaunis! Sa oled 
kallis! Sa oled vapustav! Jumal armastab sind! Mitte 
keegi terves maailmas ei armasta sind nii, nagu Jumal sind 
armastab.

Sa ei vaja kedagi peale Jumala, aga Ta annab sulle su 
elus teisi inimesi. Tõsi on see, et kui ei oleks kedagi peale 
sinu ja Jumala, saaksid sa hästi hakkama. Jumal on su 
parim sõber. Ta on su kaaslane, kui sul seda ei ole. Ta on 
su ema või isa, kui sul neid ei ole.

Jumal armastab sind nii väga. Seepärast võid sa Temalt 
uskuda kõike. Ta armastab sind nii väga, et sa tead – Ta 
tahab sulle neid asju anda. Aga kuni sa ei tea, et Jumal 
tahab sulle neid asju anda, ei toimi sa kunagi piisavas 
usus, et midagi vastu võtta.

Usk toimib selle läbi, et sa lased Jumalal end armastada. 
See ei toimi sinu võime läbi minna välja ja armastada 
kedagi teist. Lase Jumalal ennast armastada ja käi terve 
päev ringi, lihtsalt öeldes Jumalale: “Oh, Jumal, ma tean, 
et Sa armastad mind. Halleluuja! Isa, ma kiidan Sind. Ma 
tõstan kõrgeks Sinu nime.”

Smith Wigglesworth oli suur Jumala apostel. Keegi 
küsis temalt, kas tal on pikad palveajad ja ta vastas: “Ma 
palvetan harva rohkem kui 30 minutit, aga mul möödub 
harva 30 minutit, ilma et ma ei palvetaks.” Ta ütles kord, 
et kui tal möödub korraga rohkem kui viisteist minutit, 
ilma et ta suhtleks mingil moel Jumalaga, peab ta meelt 
parandama.
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Me püüame asjadele valest otsast läheneda. Sa ei saa 
panna asju oma tegude läbi sündima. Jumal õnnistab sind 
sellepärast, et Ta armastab sind. Ta annab sulle samal 
moel, nagu Ta andis sulle su pääste.

Sa ei saa tuua mõnd oma perekonnaliiget või kedagi 
teist päästmisele selle läbi, et näed selle kallal vaeva. Lase 
Jumalal ennast armastada. Siis oled sa selleks ajaks, kui sa 
kohtad seda perekonnaliiget, valmis teda armastama. Piibel 
ütleb, et kui sa armastad neid ja lakkad püüdmast võita neid 
oma sõnadega ja kõikide oma kavalate võtetega, tõmbad 
sa nad Jeesuse juurde. Jumala Vaim tõmbab su perekonna 
oma armastuse läbi. Aga sa ei saa teisi armastada, kui sa ei 
lase enne Jumalal ennast armastada.

Efeslastele 2:8 ütleb Laiendatud Piiblis: “Sest see on 
tasuta armust (Jumala teenimatust soosingust), et te olete 
päästetud.” Kas sa mõistad, et sa ei teinud päästetud 
saamiseks midagi? Enamik meist olid vastikud ja närused, 
kui Jeesus meid päästis ja see ei olnud kindlasti meie heade 
tegude või meie võime tõttu midagi õigesti teha. See oli 
ainult ühe asja tõttu: Jumal armastas meid nii väga, et Ta 
andis oma ainusündinud Poja, et ükski, kes Temasse usub, 
ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu (Jh 3:16).

kasutada sinu elus oma võimekust kõikide su vajaduste 
täitmiseks. Nii nagu Jumal andis sulle armu läbi piisavalt 
usku, et päästetud saada, annab Ta sulle oma armastuse 
tõttu usku sellesse, et Ta on sinu tervendaja. Ta annab sulle 
usku sellesse, et Ta on su varustaja.



ÜTLE NEILE, ET MA ARMASTAN NEID

31

Kui sellest usust, mis Ta andis sulle päästmiseks, 
piisas su päästmiseks kõikidest su pattudest, siis piisab 
sellestsamast usust, mis on sinu sees, et täita kõik su 
ülejäänud vajadused läbi terve su elu. Kui sa usud, et Jumal 
armastab sind ja õpid seda tõeliselt tundma, siis hakkad sa 
ka tõeliselt Temale lootma. Sa oled siis veendunud Jumala 
Sõna tõesuses. Sa tead siis, et Ta ei valetaks sulle kunagi, 
sest Ta armastab sind.

Laiendatud Piibli järgi on usk “kogu oma inimisiksuse 
toetamine Tema [Jumala] peale täielikus usalduses ja 
kindelolemises Tema väesse, tarkusesse ja headusesse” 
(Kl 1:4). Kui sa lased Jumalal ennast armastada, õpid sa 
Teda armastama ja usaldama ja sul ongi usk.

Jumal armastab sind!
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Me püüame asjadele valest otsast läheneda. Sa ei saa 
panna asju oma tegude läbi sündima. Jumal õnnistab sind 
sellepärast, et Ta armastab sind. Ta annab sulle samal 
moel, nagu Ta andis sulle su pääste.

Sa ei saa tuua mõnd oma perekonnaliiget või kedagi 
teist päästmisele selle läbi, et näed selle kallal vaeva. Lase 
Jumalal ennast armastada. Siis oled sa selleks ajaks, kui sa 
kohtad seda perekonnaliiget, valmis teda armastama. Piibel 
ütleb, et kui sa armastad neid ja lakkad püüdmast võita neid 
oma sõnadega ja kõikide oma kavalate võtetega, tõmbad 
sa nad Jeesuse juurde. Jumala Vaim tõmbab su perekonna 
oma armastuse läbi. Aga sa ei saa teisi armastada, kui sa ei 
lase enne Jumalal ennast armastada.

Efeslastele 2:8 ütleb Laiendatud Piiblis: “Sest see on 
tasuta armust (Jumala teenimatust soosingust), et te olete 
päästetud.” Kas sa mõistad, et sa ei teinud päästetud 
saamiseks midagi? Enamik meist olid vastikud ja närused, 
kui Jeesus meid päästis ja see ei olnud kindlasti meie heade 
tegude või meie võime tõttu midagi õigesti teha. See oli 
ainult ühe asja tõttu: Jumal armastas meid nii väga, et Ta 
andis oma ainusündinud Poja, et ükski, kes Temasse usub, 
ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu (Jh 3:16).

kasutada sinu elus oma võimekust kõikide su vajaduste 
täitmiseks. Nii nagu Jumal andis sulle armu läbi piisavalt 
usku, et päästetud saada, annab Ta sulle oma armastuse 
tõttu usku sellesse, et Ta on sinu tervendaja. Ta annab sulle 
usku sellesse, et Ta on su varustaja.
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Vabadus hirmust

 
“Armastuses ei ole hirmu [kartust ei ole olemas], 
vaid täiskasvanud (lõpetatud, täiuslik) armastus 
ajab hirmu uksest välja ja kihutab minema 
kõik jäljed sellest! Sest hirm toob endaga 
mõtte karistusest ja [nii] ei ole see, kes kardab, 
saavutanud küpsust armastuses [ei ole veel 
kasvanud armastuse lõpetatud täiuslikkusesse].”

                           1. Johannese 4:18 Laiendatud Piibel

Tavaliselt me liigume usus sundimatult edasi ja oleme 
kindlad, et Jumal meid armastab, usaldades Teda. Siis 

aga ründab meid miski äkitselt.
Suur usuvaras on olukorrad – need halvad asjad, mis 

meiega sünnivad. Sul ei ole eriti raske uskuda, et Jumal 
sind armastab, kuni olukorrad tunduvad näitavat, nagu ei 
teeks Ta seda.
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Siis tuleb kurat hirmu ja hukkamõistuga, eraldamaks 
sind just sellest, mis su vabastaks – Jumala armastusest. 
“Noh, kuidas sellega on?” küsib ta. “Ma mõtlesin, et Jumal 
armastab sind. Miks siis sünnivad sulle halvad asjad? Sa 
oled pidanud midagi hirmsat tegema. Jumal on sinu peale 
tõeliselt pahane.”

Seepeale kaotad sa oma kindluse Jumala ees ja Ta ei saa 
aidata sind, kui sa ei ole kindel. Sa ei saa olla kindel ehk 
täis usku, kui sa ei tea, et Jumal armastab sind. Ja kui sa 
võtad vastu kuradi hirmu- ja hukkamõistukoorma, ei tea 
sa, kui väga Jumal sind armastab.

1. Johannese 4:18 ütleb üht äärmiselt võimast asja: “…
täiuslik armastus ajab kartuse välja.” Ma mõtisklesin ja 
mõtisklesin sellel kirjakohal, püüdes sellest aru saada ja 
ühel päeval lasi Jumal sellel lõpuks mu vaimu langeda. 
Täiuslik armastus ajab kartuse välja ja Jumal on see täiuslik 
armastus. Ja kui sa tead, kui täiuslik on see armastus 
sinu vastu, siis ei ole kogu loodus midagi sellist, mida sa 
peaksid kartma. Kui sul on isiklik ilmutus selle kohta, et 
Jumal armastab sind, siis on võimatu karta.

Võimatu on karta läbikukkumist, kui sa tead, et Jumal 
armastab sind. Kui sa sõltud Jumalast, ei saa sa läbi 
kukkuda. Ainus viis läbi kukkuda on see, kui sa sõltud 
iseendast. Kui sa tead, et Jumal armastab sind, ei karda 
sa läbikukkumist. Kui sa tead, et Jumal armastab sind, ei 
karda sa hülgamist.

Jumala armastus on nii suur, et see katab kõik. Kas 
sa arvad, et seesama Jumal, kes päästis sind ja vabastas 
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su, mõistab sind hukka? Saatan on hukkamõistja. Jumal 
näitab sulle pattu sinu elus ja väljapääsuteed sellest. Kurat 
mõistab sind hukka ja ütleb, et väljapääsu ei ole.

Laiendatud Piiblis kõlab see kirjakoht nii:

“Armastuses ei ole hirmu [kartust ei ole olemas], 
vaid täiskasvanud (lõpetatud, täiuslik) armastus ajab 
hirmu uksest välja ja kihutab minema kõik jäljed 
sellest! Sest hirm toob endaga mõtte karistusest 
ja [nii] ei ole see, kes kardab, saavutanud küpsust 
armastuses [ei ole veel kasvanud armastuse lõpetatud 
täiuslikkusesse].”
                                                      1. Johannese 4:18 

Paljud inimesed arvavad, et see kirjakoht tähendab seda 
– kui sa suudad mind piisavalt armastada, siis ei karda sa 
mind või kui sa suudad kedagi piisavalt armastada, lahkub 
hirm sinu elust. Aga see ei tähenda seda.

See tähendab seda, et kui sa lased Jumalal ennast 
armastada, siis ei karda sa. Kui sa ei taha, et su elus oleks 
hirmu, pead sa laskma Jumalal ennast armastada. Võta just 
praegu usuteona vastu Jumala armastus. Tee seda! Siruta 
usus välja ja võta vastu kogu see armastus, mis Jumalal on 
sinu vastu.

Kohe pärast seda, kui Jumal andis mulle selle ilmutuse, 
et Ta armastus ajab välja hirmu, pidin ma selle praktikasse 
rakendama. Meil oli autoga probleeme ja me arvasime, et 
auto käigukast on üles ütlemas. See oli kallis käigukast, 
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mille vahetamine  oleks meile ilmselt neli- või viissada 
dollarit maksma läinud, aga meil ei olnud seda raha. 
Seetõttu me lihtsalt sõitsime edasi.

Jumal kõnetas mind sel hommikul ja ütles: “Joyce, 
käi terve päev lihtsalt ringi ja armasta mind ja lase minul 
ennast armastada. Sa ei pea midagi muud tegema. Sa ei 
pea olema suure usuga naine. Sul tarvitseb vaid mind 
armastades ringi käia ja lasta minul ennast armastada. 
Lihtsalt kogu aeg. Lase mul ennast armastada.”

Nii ma siis käisin ringi, ehitades ennast üles oma 
pühimas usus, ja laulsin, luues Jumalale laule ning mul oli 
imeline aeg. Siis kuulsin ma äkki oma abikaasat garaažis 
toimetamas. Aga ta oli ju läinud 45 minutit tagasi tööle. 
Ta avas ukse ja ütles: “Ma ei saanud autol esimest käiku 
välja. Me peame selle parandusse viima.”

Ma panin lihtsalt ukse kinni ja hakkasin naerma. See ei 
olnud midagi sellist, mida ma otsustasin teha. See lihtsalt 
tuli minu seest välja. See lihtsalt tõusis mu vaimust ja 
Jumal näitas mulle, et kuna ma olin lasknud Tal ennast 
terve hommiku armastada, siis olin ma võimeline naerma. 
Lastes Jumalal ennast armastada, avad sa ukse, nii et usk 
saab sinust välja tulla. Ma hakkasin lihtsalt naerma ja see 
oli usk.

Aabraham naeris usunaeru. Kui Jumal tuli tema 
juurde ja ütles talle, et ta saab poja, taganes Aabraham ja 
naeris, öeldes: “Auline! Ma usun seda.” Aga Saara naeris 
kahtluse ja uskmatuse naeru ja Jumal korrigeeris teda, 
aga Aabrahamile ei öelnud Ta midagi. Ta ei hurjutanud 
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Aabrahami naermise eest, sest see oli usunaer.
Kui kurat tuleb sulle kallale ja see, mida ta teha püüab, 

tundub nii rumal ja nii naeruväärne ja sa tunned oma 
Jumalat nii hästi, et see ei hirmuta sind, siis naerad sa usus. 
Sa tead, et Jumal armastab sind ja Tema on juba kõigele 
mõelnud.

Nii et kui ma siis oma käigukasti pärast naersin, rääkis 
Jumal midagi tasasel ja vaiksel häälel mu südames, aga 
see oli väga võimas. Ta ütles mulle kolm korda: “Kui sa 
toimid koos minuga selliselt, Joyce, ei valmista ma sulle 
kunagi pettumust.” See oleks nagu läbistanud mu maja 
atmosfääri. “Ma ei valmista sulle kunagi pettumust. Ma ei 
valmista sulle kunagi pettumust.”

Kui sa toetud Jumalale ja lased Jumalal ennast armastada 
ja armastad ise Teda, võid sa unustada kõik jõupingutused, 
püüdmaks toimida usus. Sa lased lihtsalt Jumalal ennast 
armastada ja armastad Teda ja Tema paneb asjad sündima. 
Jumala armastus tõuseb sinu sees esile ja ajab välja kogu 
hirmu.

Jumal armastab sind!
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Armastus sirutab välja

“Ja see käsk (ülesanne, korraldus, kohustus) on 
meil Temalt: et see, kes armastab Jumalat, peab 
armastama ka oma venda [usklikku].”

                           
                             1. Johannese 4:21 Laiendatud Piibel

Sa oled Jumala eriline laps. Ta ütles sulle seda 5. Moosese 
7:6 salmis. Kui sa hakkad selliselt käituma, hakkab 

see muutma maailma. Sa lähed naeratades ostukeskusesse, 
võtad kaubakäru ja ütled: “Kõik, mis ma puudutan, on 
õnnistatud. Halleluuja! Sellele poele on õnnistuseks, et ma 
olen täna siin. Au Jumalale!” Käi vilistades ja lauldes see 
pood läbi ja ole eriline kõikjal, kuhu sa lähed.

Kui me saame teada, kui erilised me oleme ja hakkame 
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käituma nii, nagu armastaks meid Jumal, siis me võime 
võita maailma Jeesusele. Armastus levib nagu kulutuli. 
Aga sellest ei ole midagi kasu, kui sa käid ringi ja räägid, 
et oled kristlane, samal ajal kõikide peale urisedes. Sa 
ütled: “Ma olen kristlane, ma olen kristlane,” aga kui mõni 
auto trügib sulle ette, ütled sa: “Kuule, lollpea, kao mul 
eest ära. Kas sa ei tea, et ma pean kirikusse jõudma? Ma 
jään sinu pärast koosolekule hiljaks.”

Need on asjad, mida me mõnikord teeme. Kas oled sa 
valmis võidust kinni haarama? Siruta lihtsalt käsi vaimus 
välja, haara võidust kinni ja ütle: “Kurat, sa oled mind 
piisavalt kaua valede ja hirmudega eksitanud. Ma olen 
eriline ja ma kavatsen Jeesuse nimel võita, sest Jumal 
armastab mind ja sina, kurat, ei saa selles asjas midagi 
teha!”

Jumala armastus sinu sees vabastab su hirmust ja sa ei 
karda teiste poole armastusega välja sirutada. Jumal tahab, 
et sa usuksid seda, mida Ta ütleb – Ta teeb suuremaid 
tegusid sinu läbi, sest Jeesus läks oma Isa juurde. Kas sa 
usud tegelikult, et Jumal sind kasutab? Jumal annab sulle 
seda, mida sa Temalt usud. Sa ei tohi karta välja astuda.

Ma ei oska sulle isegi mitte öelda, kui palju kordi olen 
ma seisnud usukalju äärel, olles valmis tegema midagi 
hirmsat ja Jumal ütles: “Lase käia, Joyce, lase käia. Ma 
teen suuri asju sinu läbi. Lase käia.” Ja ma hüppasin sealt 
lihtsalt alla ja Jumal ei ole mind kordagi hätta jätnud.

Kas sa tead, miks ma ei pea välja astudes muretsema 
läbikukkumise pärast? Sellepärast, et ma tean – Jumal 
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armastab mind. Ta armastab mind ja Ta teab, et mina 
armastan Teda ja Tema armu läbi olen ma oma elu Talle 
üle andnud. Kui ka sina oled seda teinud ja sa armastad 
Jumalat ja Tema armastab sind, siis ei saa mitte miski 
sulle terves loodus olla selliseks probleemiks, mida sa ei 
suudaks võita.

“Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas 
viletsus, või ahastus, või tagakiusamine, või nälg, 
või alastiolek, või häda, või mõõk?

Nõnda nagu on kirjutatud: “Sinu pärast surmatakse 
meid kogu päev, meid arvatakse tapalambaiks!”

Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes 
meid on armastanud!

Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei 
inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, 
ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või 
meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses 
Jeesuses, meie Isandas!”

                                                Roomlastele 8:35–39

Sul ei pruugi olla ettekujutust, kui väga Jumal tahab, 
et sa oleksid vaba. Sinu õnnetu olek teeb Jumalale haiget. 
Mõnikord oled sa terve päeva halvas tujus. Kas sa tead, 
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millisest päevast ma räägin? Sa annad kassile jalaga, 
karjud laste peale, vihkad naabreid ja sul on näol see vana 
toriseja pahur ilme. “Ma ei tee muud, kui ainult töötan ja 
töötan ja töötan ja mitte keegi ei hinda seda.”

Ma tean, kuidas sa käitud, sest ma olen ka ise seda 
teinud. Kui lapsed tulevad koju, mõtled sa: “Miks ei võiks 
te koolis seitsme tunni asemel neliteist tundi olla?”

Kas sa tead, et see teeb Jumalale haiget? Ma ei püüa 
panna sind ennast halvasti tundma. Ma püüan panna sind 
mõistma, et kui sa suudad uskuda, et Jumal armastab 
sind, siis hakkad sa sellele armastusele reageerima ja siis 
täidab see armastus sind ja hakkab kõikide teiste peale 
välja voolama. Sa oled siis vaba olema armas inimene, kes 
kannab lahkuse vilja.

Kui sa haarad kinni sellest tõsiasjast, et Jumal armastab 
sind, siis tuleb su tervenemine esile, siis tuleb su jõukus 
esile ja su vajadused saavad täidetud. Miks? Sa lased siis 
ennast lihtsalt lõdvaks.

Peamine põhjus, miks Jumal ei saa meile anda 
enamikku neist asjadest, mida Ta meile anda tahab, on 
selles, et me oleme nii hõivatud nende saamisega, et Ta ei 
saa meid piisavalt pikaks ajaks kinni püüda, et need meie 
peale panna. Jumal tahab, et sa puhkaksid Temas ja lihtsalt 
armastaksid Teda. Ta tahab, et sa laseksid Temal ennast 
armastada ja võtaksid lihtsalt vastu.

Kurat ei saa seda voolu peatada, kui sa oled armastaja, 
sest kui sa oled armastaja, oled sa ka andja. Sa ei saa 
armastada ja mitte anda.
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5. Moosese 7:6 kirjakoha viimane osa ütleb: “Jumal on 
valinud su olema eriline rahvas.” Jumal on sind kutsunud. 
Praegu võib su peamiseks tööks olla kodu ja perekond, aga 
Jumal on sind kutsunud. Kui sa tõesti tahad, et Jumal sind 
kasutaks, siis võib Jumal sind kasutada. Aga sa pead enne 
panema selle aluse. Sa pead teadma, et Jumal armastab 
sind.

Ära kuluta kogu oma vaimset energiat sellele, et 
keskendud iseendale ja oma vajaduste täitmisele. Ütle 
Jumalale lihtsalt ja kiirelt, mida sa soovid ja arenda seejärel 
oma usku teiste inimeste vajaduste rahuldamiseks. Jeesus 
palvetas ja otsis oma Isa palet, et saada üles ehitatud, 
minemaks välja ja täitmaks kõigi nende inimeste vajadusi, 
kes tulid ta ususeminaridele.

Seejärel jutlustas Ta neile Sõna, pani neile käed peale 
ja nad said kogeda imesid. Ta ei istunud kusagil nurgas, 
püüdes kogu aeg uskuda Jumalalt asju, mida Ta tahtis. Sa 
pead ütlema Jumalale, mida sa soovid, aga need peavad 
olema praktilised asjad. Su elu peamine igatsus peaks aga 
olema teiste inimeste vajaduste täitmine.

Jumala võimekust täita iga vajadus, mis su teele satub. 
Jumala armastus annab sulle võime panna teiste vajadused 
esikohale. Kas sa arvad, et Jumal armastab sind piisavalt, 
tegemaks sind võimeliseks välja sirutuma ja armastama 
neid, keda ei ole eriti tore armastada – pahuraid inimesi, 
kes su tegevust ei hinda?

Selleks ei ole midagi vaja, et armastada kedagi, kes 
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armastusväärne, siis sa pressid ennast sisse ja muudkui 
armastad neid ja muudkui armastad neid ja 

. Ja siis muudab Jumala armastus neid.

kakskümmend viis aastat, aga asi on seda väärt. 

inimesi, kes on su ümber. Kas nad on siis päästetud või 

kanalina oma armastuse väljavalamisel.

ülesandeks olla sõbralik ja olla õnnistuseks inimestele 
Kristuse ihus.

Kutsu inimesi lõunale ja las inimesed tulevad sulle 
külla. Suru inimestel kätt ja naerata. Jumalal on sinu jaoks 

ei pääse ligi selle inimese südamele peale sinu. Palu, et 

Jumal armastab 
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Jumala armastus 
muudab sind

“Selles on armastus – ei mitte selles, et meie oleme 
armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on 
armastanud ja on läkitanud oma Poja lepituseks 
meie pattude eest.”

                                                            1. Johannese 4:10

Jumal armastab meid, aga ma ei usu, et paljud meist 
üldse mõistavad seda, millise armastusega Jumal meid 

armastab. Jumal on näidanud mulle selle teema uurimise 
kaudu, et kui me tõepoolest teaksime oma vaimus, kui 
palju Jumal meid armastab, tõuseksime me ja oleksime 
hoopis teistsugused, kui me väga tihti oleme.

Mõtiskle Jumala armastusel sinu vastu. See muudab 
sind. Kui sulle enda juures miski ei meeldi, siis selle 
teadmine, et Jumal armastab sind, muudab selle.
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Jumal armastab 



ÜTLE NEILE, ET MA ARMASTAN NEID

44

Millise enesetunde see sinus tekitab, kui sa tead, et 
keegi armastab sind? See paneb sind ennast hästi tundma, 
kas pole? Kas sa tunned ennast halvasti? Jumal ütles 
mulle, et mõned inimesed, kes seda raamatut loevad, 
vihkavad ennast. Sa vihkad neid asju, mis sa teed ja sa 
ei ole aktsepteerinud seda, et oled uus loodu – sa võitled 
pidevalt vana loomusega.

Nii kaua kui sa käid ringi, tundes ennast kogu aeg 
halvasti, mitte meeldides endale, vihates ennast, mitte 
mõistes, kui eriline sa oled, siis ei käitu sa kunagi nii, nagu 
oleksid sa eriline. Piibel ütleb: “Sest nagu ta oma südames 
mõtleb, selline ta on” (Õps 23:7, Laiendatud). Kõik see 
on nii sellepärast, et sa ei ole tegelikult mõistnud tõsiasja, 
et Jumal armastab sind. Selle teadmine, kui väga Ta sind 
armastab, on võimas asi.

Jumal tahab, et sa suhtleksid Temaga ise iga päev. See 
muudab sind. Kui sa ei pane Jumalat esikohale, siis sead 
sa Ta sellisele kohale, kus Ta ei saa teha sinu heaks seda, 
mida Ta teha tahab. See on su isiklik aeg, mis sa veedad 
Jumalaga, lihtsalt armastades Teda ja lastes Temal sind 
armastada, mis paneb sind üles kasvama ja saama tugevaks 
oma vaiminimeses.

Suurem enamus inimestest on laisad ja nad pigemini ei 
teeks seda. Neile meeldiks palju rohkem, kui keegi teeks 
seda nende eest. Ära püüa vabandada. Kõik, kes seda 
loevad, kes ei pea osadust Jumalaga ja tunnevad end selles 
süüdistatuna, mida ma kirjutan, kogevad seda, kuidas 
kurat tuleb kohe pärast seda süüdistust ja ütleb: “Aga sa 
pead ju kõiki neid teisi asju tegema.”
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Ma tean, kuidas see käib – kurat annab sulle ühe 
vabanduse teise järel. Võta oma suhet Jumalaga tõsiselt 
ja hüüa Tema poole. Jumala Sõna ja osadus Temaga 
muudavad sind. Jumal on teinud su võimeliseks. Paulus 
ütleb Filiplastele 4:13: “Ma suudan teha kõike Kristuse 
läbi, kes teeb mind tugevaks.” Teisisõnu, kogu loodu 
hulgas ei ole midagi, mida sa ei suudaks teha Jeesuse 
Kristuse väe läbi.

Niipea kui Jumal osutab mõnele su probleemile, 
peaksid sa tõusma väes ja võidus ning tegema sellele lõpu. 
Kui sa tõused ja võtad vastu Jumala armastuse enda vastu 
ja keeldud laskmast sellel rõvedal, valetaval kuradil öelda 
endale, kui vääritu ja mitte kuhugi kõlbav sa oled, hakkad 
sa käituma võidukalt.

Võib-olla käitud sa praegu kohutavalt, aga sa võid 
käituda teistmoodi, kui sa usud, et oled seesmiselt uus 
loodu. Sa ei muutu ega käitu karvavõrtki teistmoodi, 
kuni sa hakkad tõusma ja ütlema: “Kiitus Jumalale, ma 
olen eriline. Ma olen püha. Jumal valis mind. Ta on 
puhastanud mind Talle verega. Ma käitun vastavalt. Ja ma 
ei hooli sellest, kurat, kui palju ma vigu teen. Jumal on 
piisavalt suur, et mind üles tõsta ja panna oma teekonda 
jätkama. Tema korraldab ära selle, mille mina olen kokku 
keeranud!”

Milline probleem saab sind võita, kui sa tead, et sa tead, 
et Jumal armastab sind? Selliseid polegi. Sa oled võidukas 
neis kõigis.

Kas sa tahaksid olla võitja? Vasta siis sellele – kas sa 
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tahad, et sul oleks midagi, mida võita? Ainult nii kasvad 
sa üles. Kui sul pole kunagi probleeme ja kunagi midagi 
võita, siis mille kallal sa oma usuhambaid teritad?

Kasuta probleeme, mis sinu vastu tulevad, võimalusena 
kasvada. Uuri välja, mida Jumal teha tahab, sest Ta 
armastab sind. Kui sa toetud Jumalale ja lased Jumalal 
end armastada ja armastad ise Teda, võid sa unustada 
püüdlemise toimida usus ja siseneda hingamisse.

Kui sa lased Jumalal end lihtsalt armastada ja armastad 
ise Teda, siis käid sa kogu aeg ringi nagu mõni purjus 
inimene – purjus vaimus. Siis ei pääse eluolukorrad sind 
negatiivselt mõjutama, sest sa käid lihtsalt ringi ja toimid 
Jumala armastuses.

Kui ma sain Püha Vaimuga ristitud, siis esimesed 
kolm nädalat olin ma otsekui purjus Jumala armastusest. 
Inimesed ütlesid mulle muudkui: “Mis sinuga lahti on? Sa 
oled hoopis teistsugune. Ma ei suuda seda uskuda, Joyce. 
Mis sinuga on juhtunud?” Need inimesed tulid minu 
juurde kolm nädalat hiljem ja küsisid: “Mis sinu eluga on 
juhtunud?”

Ma ei pidanud neile midagi ütlema, et veenda neid, 
et olin muutunud. Nad nägid seda niisamagi. Kui sa 
toimid Jumala armastuses, siis naeratad sa kogu aeg. Sa 
oled siis kaunis. Sul on siis energiat ja jõudu. Sa oled siis 
võimeline inimesi aitama, sest sa oled kogu aeg sellisel 
määral täidetud Pühast Vaimust, et kõik vajadused leiavad 
lahenduse.

Ütle endale: “Jumal armastab mind. Halleluuja, Jumal 
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armastab mind. Ma olen Ta eriline laps. Jumal armastab 
mind!” Mine nüüd edasi, astu üks suur ususamm ja usu 
seda.

Jumal tõepoolest armastab sind!



Jumal armastab teid ja soovib, et teil oleks Temaga 
lähedased, tugevad suhted. Kui te pole veel vastu 

võtnud Jeesuse Kristuse kui oma Päästja, siis te võite seda 
teha kohe praegu. Avage Talle oma südame ja palvetage:

“Isa, ma tean, et olen pattu teinud Sinu vastu. Palun, 
anna mulle andeks. Puhasta mind. Ma luban uskuda 
Jeesusesse, Sinu Pojasse. Ma usun, et Ta suri minu eest, 
võttis enda peale minu patud, surres ristil. Ma usun, 
et Ta ärkas üles surnuist. Kohe pragu ma annan oma 
südame Talle. Tänan, Isa, andestamise anni ja igavese 
elu eest. Palun, aita mul elada Sinu jaoks. Jeesuse 
nimel. Aamen.”

Patukahetsuse palve
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Kui te palvetasite kogu südamest, siis Jumal võttis teid 
vastu, puhastas ja vabastas patu surmaahelaist. Lugege ja 
õppige tundma alltoodud kirjakohad Piiblist ja paluge, et 
Jumal aitaks teil kuulda Tema häält, sest teil algab nüüd 
uus elu Temaga.

Paluge, et Jumal aitaks teil leida hea kiriku, kus 
õpetatakse Biibli tõdesid ning kus te saaksite paremini 
õppida tundma Kristust ja kasvada vaimselt. Jumal on alati 
teiega. Ta hakkab suunama teid iga päev ja näitab, kuidas 
elada ülikülluslikku elu, mille Ta on teile ettemääranud.

Johannese 3:16
Efeslastele 1:4
1. Johannese 1:9
1. Johannese 5:1

1. Korintlastele 15:3–4
Efeslastele 2:8–9
1. Johannese 4:14–15
1. Johannese 5:12–13
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Jumala Sõna tundmata. Johannese 8:31–32 ütleb: “Kui 
te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja 
tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!”

Ma õhutan sind haarama kinni Jumala Sõnast, 
see sügavale oma südamesse istutama ja vastavalt 2. 
Korintlastele 3:18 – kui sa vaatad Sõnasse, muudetakse 
sind Jeesuse Kristuse sarnaseks.

Kirjuta mulle ja anna mulle teada, et oled võtnud 
Jeesuse vastu ning küsi tasuta raamatukest selle kohta, 
kuidas alustada uut elu Kristuses.

Armastusega,
Joyce
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