
KARJASEKIRI MÄRTS 2022 - “Kohtud ja ärkamine käsikäes” 

Kohtumõistmised, meeleparandus ja ärkamised. Sõdu ja kriise on vaimulikus maailmas tihti 
tõlgendatud Jumala kohtumõistmisena, mis tulevad esile siis, kui linnad ja rahvad lähenevad kriitilisse 
punkti. Enamus Jumala kohtumõistmised on abistava iseloomuga, eesmärgiga ravida välja valitsevat 
kurjust. ”Kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, õpivad ilmamaa elanikud õiglust.” (Js 26:9) 
 
Ameerika kodusõda oli tõsine Jumala kohtumõistmine, et ravida välja orjapidamise hullus. Ta andis 
Ameerikale aega meeleparanduseks, kuid nad ei parandanud meelt. Niineve kuulis prohvetit Joonat ja 
see linn parandas meelt. Iisrael kuulis prohvetite hoiatusi pidevalt, kuid muutus kuuldu suhtes tuimaks 
ja jäi halastusest ilma. Kui Soome president Kyösti Kallio kutsus rahvast mitmeid kordi üles palvele, 
hoidis see Soomemaad sellisena nagu see täna on. Samal ajal eiras Eesti president Konstatin Päts 
prohveti üleskutset meeleparanduseks ning me rahvas jäi täielikult NL okupatsiooni võimu alla. Me ei 
tohi kriisi ajal magada maha eestpalvetamist.  

Kui kogudus palvetab, töötab Issand rahva juures, et ta meelt parandaks ja muutuks. Ta tahab 
kõrvaldada rahva seast pimeduse teod ja Ta ei lõpeta oma armu läbi enne, kui see on kõrvaldatud. 
Peame siin püüdma mõista, et see on Jumala arm, mis toob kohtumõistmisi ja mis omakorda 
põhjustavad meeleparandust, sest ilma meeleparanduseta on inimese saatus igavikulises perspektiivis 
veel hullem. Jumala kohtud on nagu kirurgi töö, mis tahab meist surmava vähkkasvaja välja opereerida 
- see on ebameeldiv protsess, kuid eluliselt vajalik. Kristlaste palved oma rahva eest tingivad selle, et 
kurjuse kõrvaldamine rahva südamest toimub kergemal viisil - meeleparanduse kaudu. 

Ärkamine ja kohtumõistmine käivad aga sageli käsikäes. 1906. aastal toimus San Fransiscos 
maavärin, kus hukkus rohkem kui 10 000 inimest. See ei olnud aga juhuslik, et füüsiline maavärin tuli 
mõned päevad peale vaimuliku ärkamise algust Azusa tänaval Los Angeleses. See ärkamine muutis 
rahvaid, sellest sündisid nelipühi ja teised karismaatilised liikumised, mis muutsid kristliku maailma 
täielikult. 
 
Jumala kõrgem plaan. Jumalal on tavaks kasutada olukordi ära Kuningriigi levitamiseks. Ta ütleb oma 
Sõnas, et tema teed on kõrgemad kui meie teed. Niisiis mõistame seda alles hiljem, kuidas Jumal 
maailma olukordi ära kasutab. “Kuninga süda on Issanda käes nagu veeojad: tema juhib seda, kuhu ta 
iganes tahab.” (Õp 21:1) Võime mõelda, et Briti impeerium nii palju maid ja rahvad okupeeris? Kõige 
selle juures levitasid britid ka oma keelt ja kultuuri, valmistamaks ette seda, mis oli tulemas. Nii nagu 
Aleksander Suur aitas levitada kreeka keelt, valmistades ette evangeeliumi levikut 1. sajandil. Kui palju 
on tänaseks saanud evangeelium levida üle maailma läbi inglise keele. 

Issand näitas mulle 1. märtsi palvekoosolekul maailma maakaarti, mis läks läbi kahe taignarulli, 
mille tagajärjel maakaart muutus ning riigi piirid hägustustusid. Mõistsin, et Issand on viimas rahvad 
läbi surve, mille tulemusena eemaldatakse piirid ja takistused. See ei tähenda rahvusriikide kadumist, 
vaid seda, et Jumala kuningriigi levimisel ei ole enam endisi piire ja et Issand valmistab maad ette oma 
Kuningriigi levimiseks. Nähes tänast sõjalist olukorda Ukrainas, tekib palju küsimusi, miks see kõik? 
Issand aga omab kontrolli kõige üle, sest vaid Tema näeb suurt pilti.Tema käes on kuningate südamed 
ja Ta juhib neid nii, kuidas vaja. Palvetagem siis, et Tema täiuslik, kõrgem plaan sünniks kõige selle 
keskel ja et Tema taevane kuningriik laieneks maa peale nagu see on taevas. 
 
Praktiline abi ja valmisolek. Meie saame olla täna abiks ja õnnistuseks neile, kes on sõjas. Kes külvab 
abi, see lõikab abi. Jeesus õpetas: “Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile, ja teile 
lisatakse veel juurde” (Mk 4:24) See, milline toetus ja praktilise abi hulk on praegu aktiveerunud 
Ukraina heaks, on imetlust väärt. On mõned viisid, kuidas igaüks meist saab olla abiks selles sõjakriisis. 
 
* Palveta 
On levimas mitmeid üleskutseid palvele. Võta sinagi igal päeval aega, et hüüda Jumala poole Ukraina 
pärast. Palvetame, et Jumal hoiaks tsiviilelanikke ja sõdureid, et ründaja sõjatehnika takerduks. 



Palvetame, et kogu konflikt pehmendaks mõlema osapoole ja kogu maailma südameid hüüdma appi 
Issanda nime, et kohtuda isiklikult Lepitajaga. Palvetame, et kriisis olevad isikud ning sõjapõgenikud 
saaksid praktilist abi ja leiaksid tee turvalisusesse. Palvetame, et Jumala kartus ja Issanda tarkus oleks 
Ukraina juhtide ja Venemaa juhtide üle ning ka muude liitude, ühenduste ja riikide üle, kes on lähedalt 
seotud olukorraga. 
 
* Abista 
Tänaseks on avanenud mitmed võimalused, et aidada praktiliselt Ukraina sõjakriisi keskel olevaid 
abivajajaid. Erinevatel viisidel on võimalik aidata Eestisse saabunud sõjapõgenikke, pakkudes neile 
transporti, majutust, muud praktilist abi, humanitaarabi. Rahalist toetust on võimalik osutada sellistele 
organisatsioonidele nagu näiteks Pagulasabi või Punane rist. EKNK kaudu saab samuti aidata, leides 
täpsemat infot juba Toompea koguduse listi saadetud kirjadest.  
 
* Valmistu 
Tänane sõjakonflikt Ukrainas mõjutab kogu maailma ja keegi ei tea, kuidas ja kuhu võib see konflikt 
eskaleeruda. Milline iganes võiks oht olla Eestile, kas siis äkiline majanduslangus, kiire hindade tõus, 
pagulaskriis või sõjaline oht, peame me kõik olema ka ise kriisiks valmis. 2020. aastal saatis Eesti riik 
igasse kodusse “Ole valmis” voldiku, mis tutvustas erinevaid kriisiolukordi, milleks iga majapidamine 
võiks valmis olla. Antud info on saadaval ka mobiiliäpina, loetav veebilehelt, allalaetav pdf failina ning 
isegi viipekeelsena. Kõige olulisem oleks igal leibkonnal varuda endale vähemalt 2 nädala joogi- ja 
toiduvarud ning mõtlema läbi toimetuleku ilma elektri-, veevarustuse- ja kommunikatsioonideta. 
Samuti peaks valmis panema asjad, mida võimaliku evakuatsiooni korral kiirkorras kodust lahkumise 
puhul kaasa võtta ja mõtlema läbi, kuhu minna ja varjuda. 
 
Lõppeks, juhtigu teid kõige selle keskel Jumala rahu. See on rahu, mis on ülem, kui kõik muu ning 
võimsaim väärtus ka kõige keerulisemates olukordades. Seda annab sulle Jeesus, kui sa otsid Tema 
palet kõigest oma südamest. “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, 
nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu Araks!” (Jh 14:27) 
 
Jumala armu ja õnnistusi soovides, 
Pastor Ivo Unt 
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