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31.oktoobril 2017 täitub 500 aastat päe-
vast, mil Martin Luther naelutas Witten-
bergi kiriku uksele oma 95 teesi. Need tee-
sid tõid päevavalgele paljud katoliku kiriku 
mittepiibellikud traditsioonid ja õpetused. 
Inimesed olid hämmingus, et üks lihtne 
mees julges teha midagi sellist. Kujutage 
ette kedagi, kes võtab ainuisikuliselt sõna 
Rooma ja terve katoliku süsteemi vastu!

95 teesi levisid Saksamaal ja terves maail-
mas nagu kulutuli. Inimesed mõistsid järs-
ku, et katoliku kirik juurutab paljusid mit-
tepiibellikke õpetusi ja traditsioone, ning 

2017 – 500 aastat pärast Lutherit 
Mis on läinud valesti pärast Martin Lutheri aega?

ühinesid Lutheri leeriga. Toimuma hakkas 
palju elavaid debatte ning 95 teesi panid 
inimesi mõtlema iseseisvalt ja uutmoodi.

Piibel oli tol ajal ainult preesterkonna käes. 
Nende kätte oli usaldatud Jumala Sõna 
õige edastamine ja lihtrahva juhtimine. 
Martin Luther oma teeside ja jutlustega 
aga paljastas tõsiasja, et preesterkonna sis-
seseatud traditsioonid ja õpetused polnud 
üldse kooskõlas Piibli õpetustega. Kiiresti 
kujunes välja kaks leeri – ühel pool kato-
liku kiriku ja teisel pool Lutheri õpetused. 
Kuna Luther hoidis kõvasti kinni oma jä-
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reldustest ja õpetusest, oli ta lõpuks sunni-
tud ilmuma kohtu ette Wormsi Riigipäe-
vale. Riigipäev püüdis sundida teda alluma 
nende reeglitele ning loobuma kõigest, 
mida ta oli öelnud ja teinud. Sellest hooli-
mata teatas Luther: „Tõestage prohvetite 
ja apostlite kirjade põhjal, et ma eksin. 
Niipea, kui ma olen selles veendunud, 
võtan tagasi iga eksituse ja olen esimene 
haarama oma raamatud ja heitma need 
tulle.” Ta jätkas: „Ma ei saa alluda oma 
usus ei paavstile ega kontsiilile, kuna 
on päevselge, et nad on sageli eksinud 
ja teineteisegagi vastuollu läinud. See-
pärast, kui mind ei veenda Pühakirja 
tunnistuste või selgeima loogikaga ja 
kuni ma olen veendunud nende lõiku-
de tõesuses, mida olen tsiteerinud, ning 
kuni need ei suuda muuta mu Jumala 
Sõnaga seotud südametunnistust, ei saa 
ma midagi tagasi võtta, sest kristlasele 
on ohtlik rääkida oma südametunnis-
tuse vastu. Siin ma seisan ja teisiti ma 
ei saa. Aidaku mind Jumal! Aamen.” 
(D’Aubigné b 7 ch 8).

KRISTLASTEST VÜRSTIDE 
PROTEST

Keiser Karl V otsustas Lutherile ja refor-
matsioonile lõpu teha. Suureks rõõmuks 
paavsti käsilastele kutsus ta 1529. aastal 
kokku Riigipäeva Speyeris. Vastu oli võe-
tud otsus tõkestada reformatsiooni levik. 
Veelgi enam – otsustati, et reformaatorid 
ei tohi minna vastuollu enamusega ja ühel-
gi katoliiklasel pole lubatud vastu võtta 
Lutheri õpetust. 

Need kristlikud vürstid, kes pooldasid re-
formatsiooni, otsustasid rahvusliku kont-
siili ees protesti avaldada. Muu hulgas 

kirjutasid nad: „Me ei nõustu ega ühine 
mitte mingil moel selle määruse ühegi 
osaga, mis on vastuolus Jumalaga, Tema 
püha Sõnaga, meie südametunnistusega, 
meie hingede päästmisega... Me oleme 

kindlalt otsustanud Jumala armust jät-
kata Tema Sõna puhast ja erilist kuulu-
tamist nii nagu see on kirjas Piibli Uues 
ja Vanas Testamendis, lisamata sellele 
midagi, mis võib olla sellega vastuolus.“ 
 (D’Aubigné  b 13 ch 6).

Nende protesti tõttu hakati reformeeritud 
kirikut nimetama protestantlikuks; need 
põhimõtted on protestantismi põhiole-
mus.

MIS ÕIGUSEGA? 

Martin Luther ja reformaatorid olid seisu-
kohal, et kristlane peab toetuma Piiblile ja 
üksnes Piiblile, kui jutt on usust ja õpetu-
sest. Katoliku kirik seevastu rõhutas, et ini-
mene peab järgima Piiblit ja traditsioone. 
Selles punktis lahknesid katoliku kiriku ja 
Lutheri arvamused väga teravalt. 
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Katoliku kirik ütles, et Luther ja reformaa-
torid peavad kohanduma kiriku ja riigi 
seisukohtadega. Reformaatorid vastasid, et 
nad teevad seda vaid juhul, kui need seisu-
kohad ei ole vastuolus Jumala Sõnaga. Nad 
uskusid, et usu ja õpetuse küsimustes on 
neil õigus järgida oma südametunnistust. 
Rooma seevastu uskus, et kui kiriku nõu-
kogu enamus oli otsustanud, mis on õige, 
peaksid kõik joonduma nende otsuste 
järgi. Selle vastuseisu tulemusena pidi iga 
inimene võtma seisukoha, valides kas üks-
nes Jumala Sõna või lisaks sellele ka kiriku 
õpetused ja traditsioonid.

TAGAKIUSAMINE

Kuna reformaatorid ei olnud nõus Rooma 
ees kummardama, hakkas katoliku kirik 
neid taga kiusama. Nad olid läinud Rooma 
autoriteedi vastu ning nad tuli nüüd kaota-
da. Vanad ajalooürikud, mis tänapäeval on 
väga haruldased, räägivad õudsest tagakiu-
samisest. Paljud reformaatorid heideti van-
gikongi, kus olid äärmiselt ebainimlikud 
tingimused, teisi jälitati eraldatud kohta-
des Alpides, mõned visati metsloomade 
ette. Paljusid piinas inkvisitsioon ning pal-
jud surid mõõga läbi. Lood katoliku kiri-
ku kohutavast piinamistööst ja karistustest 
raputasid maailma nii enne kui ka pärast 
Lutheri aega. Reformaatoreid ähvardati ja 
pandi paavsti poolt kirikuvande alla. Kiri-
kuvande alla pandult võis neid tappa kes 
tahes. Paljud reformaatorid põletati tulerii-
dal – näiteks Hieronymus, Jan Hus, Louis 
de Berquin, William Tyndale ja paljud tei-
sed. John Wycliffe’i säilmed kaevati välja, 
põletati ning tuhk visati lähedalasuvasse 
jõkke. Katoliikliku kuninganna Mary I 
valitsusajal aastatel 1555-1558 põletati ai-

nuüksi Inglismaal tuleriidal 289 protestan-
ti. Selle taustal on märkimist väärt Jeesuse 
sõnad: „Mida te iganes olete teinud kel-
lele tahes mu kõige pisematest vendadest, 
seda te olete teinud mulle.“ (Mt 25:40). 
Katoliku kirikul ja selle juhtidel on palju, 
mille eest vastust anda! Lõpuks on Jumal 
see, kes selle eest hoolt kannab. Tema näeb 
kõike ja mõistab kohut õiglaselt. Sellele 
tasub mõelda järgmise salmi valgel: „Sest 
Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga 
salajase asja üle, olgu see hea või kuri.“ 
(Kg 12:14).

On selge, et andeks saab iga patu, kui pat-
tu teinu meelt parandab, patu üles tunnis-
tab ja andeks palub, kuid me pole kunagi 
lugenud ega kuulnud, et katoliku kirik 
oleks „läinud risti alla”, kahetsenud ja üles 
tunnistanud kõik oma kohutavad tagakiu-
samised, piinamised ja tapmised, mis olid 
suunatud nende inimeste vastu, kellel oli 
teistmoodi usk enne Lutherit, tema ajal ja 
pärast teda.

Mõtle sellele! Katoliku kirik korraldas põ-
letamisi ainult sellepärast, et kellelgi oli 
teistsugune usk! Mõtle, kui jubedaid pii-
namisi pidid inimesed taluma inkvisitsioo-
ni ajal – ainult sellepärast, et nad uskusid 
teisiti! Mõtle neile, kes olid ühiskonnast 
välja aetud ainult sellepärast, et neil oli 
teistsugune usk. Seda nimekirja võiks jät-
kata pikalt. Samal ajal peetakse selle kiriku 
organisatsiooni kristlikuks. Kas sellisel käi-
tumisel saab olla midagi ühist Kristusega? 
Ei. See pole keegi muu kui Kurat ja Saatan, 
kes seisab selliste võigaste tegude taga. Pea-
legi polnud see mitte üks päev, üks kuu ega 
üks aasta, mil need jubedused aset leidsid, 
vaid see kõik kestis läbi mitme sajandi. On 

Luther 500 - EST garamond.indd   4 29.10.2015   6:52:18



Foto: Korea.net (Wikimedia Commons)

5

tähelepanuväärne, et eelmine paavst Be-
nedictus XVI oli inkvisitsiooni juht kuni 
aastani 2005! Tänapäeval on inkvisitsioo-
nil uus nimi – Usu Doktriini Kaitse Ko-
mitee (Congregation for the Doctrine of 
the Faith). Selle organisatsiooni praegune 
liider on peapiiskop Gerhard Ludwig Mül-
ler.

Jumala nimel tõid reformaatorid ohvriks 
kõik. Isegi tuleriidal tunnistasid nad Jee-
susest. Kuidas on meiega? Kas mõistame, 
mida on Jeesus meie heaks teinud? Kas 
me saame aru Tema suurest armastusest ja 
armust meie vastu? Kas me oleme valmis 
ohverdama  Jumalale kõik? 

ARMASTAGE OMA VAENLASI!

Kui me võrdleme Jeesust paavstiga, kes 
kiusas taga teistsuguse usuga inimesi, siis 
mida ütles Jeesus? Loeme: „Aga mina 
ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja 
palvetage nende eest, kes teid taga kiusa-
vad.” (Mt 5:44). 

Milline täielik vastand paavsti vaimuga! 
Mis puutub religiooni, siis Jumal on meid 
loonud vaba tahtega. Igaüks võib teha isik-
liku valiku. Me ei tohi sundida inimesi us-
kuma nii, nagu meie usume. Kõigil peaks 
olema õigus teenida Jumalat vastavalt tema 
enda südametunnistusele. On vale kasuta-
da kuulekuse pealesundimiseks vangistust, 
piinamist või mõõka. Ja on suur vahe, kas 
vaenlast armastada või ta tappa. Jumala 
lapsed armastavad oma vaenlasi. Jeesus, 
meie Looja ja Ülalhoidja, armastab kõi-
ki. (Jh 1:3; Kl 1:17). Jeesus ütles: „Tulge 
minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja 
koormatud, ja mina annan teile hinga-

mise!” (Mt 11:28). Ta ütleb ka nii: „Kõik, 
mis Isa minule annab, tuleb minu juur-
de, ja kes minu juurde tuleb, seda ma ei 
lükka välja.” (Jh 6:37). 

Jeesus soovib, et me kõik tuleksime tõe 
tundmisele ja saaksime päästetud.
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paavstid ei esinda Kristust. Paavstid loovad 
enda ümber pompoosset demonstratsioo-
ni, kuid Jeesus ütles: „Rebastel on augud 
ja taeva lindudel on pesad, kuid Inime-
se Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks 
panna!” (Mt 8:20). Jeesus riietus lihtsalt, 
samas kui paavstid kannavad tohutult kal-
leid rõivaid. Paavstid elavad ekstravagant-
setes hoonetes, kulutavad reisidele mil-
joneid ning neil on ihukaitsjad iga külje 
peal. Näeme selgelt, et paavstidel on soo-
tuks teistsugused väärtused kui olid Jee-
susel. Seega tiitel, mille katoliku kirik on 
omistanud paavstile – Jumala asemik maa 
peal – pole sugugi kohane.  See on Jeesuse 
õiglase ja alandliku elu naeruvääristamine. 

Katoliku kirik on äärmiselt rikas. Ometi 
ütles Jeesus rikkale mehele: „Üht asja 
on sulle vaja: mine ja müü ära kõik, 
mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on 
siis varandus taevas; ja tule ning järgi 
mind!” (Mk 10:21).

KAS PAAVST ON JEESUSE 
ESINDAJA?

Paavst näeb endas Kristuse asemikku maa 
peal, kuid kõik teised võivad näha, et 

Kuna Vatikanil on sellised määratud rik-
kused, peaks paavst ise seda üleskutset jär-
gima, kui ta väidab end olevat alandliku 
Päästja esindaja.

Martin Luther, tundes katoliku kirikut, 
ütles: „On hirmus vaadata inimest, kes 
ütleb end olevat Kristuse asemiku ja 
samal ajal elab nii toretsevalt, et sellega 
ei suuda võistelda isegi ükski keiser. Kas 
see meenutab vaest Jeesust või alandlikku 
Peetrust? Nad ütlevad, et ta on maailma 
Jumal! Kuid Jeesus, kelle asemiku rolliga 
ta kiitleb, on öelnud: „Minu kuningriik 
ei ole sellest maailmast.”  Kas asemiku 
võim saab olla suurem tema ülemuse 
omast?“ (D’Aubigné b 6 ch 3).

GLOBAALNE VÕIM

Paljud usuvad, et katoliku kirik on pärast 
reformatsiooni ajal toime pandud koletuid 
kuritöid muutunud. Kuid see pole nii. 
Sellel süsteemil on samad dogmad ja 
õpetused, millised on tal olnud alati. Ta 
on riietunud üksnes kristlikku rüüsse, et 
olla aktsepteeritud. Ja nüüd, kui teda jälle 
tunnustatakse ning ta on kätte saanud 
võimu mitte ainult Euroopa Liidus, vaid 
kogu maailmas, võime varsti näha, mida 
paavstlus tegelikult tähendab. Nii nagu 
ta kasutas riigivõimu reformatsiooni ajal, 
kasutab ta riigivõimu ja rahvusvahelisi 
seadusi, et taastada oma võim meie ajal. 

Paavst Paulus VI kirjutas peakirja all 
„Efektiivse Ülemaailmse Võimu poole“ 
(Toward an Effective World Authority): 
„See rahvusvaheline koostöö üleilmses 
mastaabis nõuab institutsioone, mis 
valmistavad ette, koordineerivad ja 
juhivad seda, kuni seatakse sisse õiguslik 
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kord, mida kõik aktsepteerivad. Kes ei 
näeks seetõttu üha suurenevat vajadust 
seada ametisse üleilmne autoriteet, kes 
oleks võimeline efektiivselt käituma nii 
justiits- kui poliitilistes valdkondades.“ 
(Pope Paul VI Popolorum Progressio 
1967, 78).

Nüüd tõstatub küsimus: Milliste insti-
tutsioonidega koos töötab katoliku kirik, 
et rajada uut ülemaailmset korda? Usun, 
et me kõik näeme – need on ÜRO, EL, 
NATO, Aafrika Liit, IMF jt.

Endine paavst Benedictus XVI tegi 
otsustava üleskutse maailma juhtidele 
oma viimases entsüklikas: „On tungiv 
vajadus tõelise üleilmse poliitilise liidri 
järele, et juhtida maailma majandust 
jumalakeskse eetilisusega... et lõpetada 
praegune globaalne finantskriis.“ (Cathy 
Lynn Grossman, USA Today, 7/7/2009).

Me ei tohi unustada, et katoliku kirik 
soovib olla ise selleks universaalseks jõuks. 
Ta tahab omada globaalset kontrolli. See 
oli katoliku kirik, kes pani aluse Euroopa 
Liidule ja see on Vatikan, kes on Uue 
Maailmakorra idee taga. Rahvusvahelised 
seadused on need, millele toetub Uus 
Maailmakord ja kust see oma võimu saab 
– ülemaailmse võimu. 

Oma bestselleris „Selle vere võtmed” (The 
Keys of this Blood) avalikustab need tee-
mad jesuiidist professor ja Vatikani siseinfo 
valdaja Malachi Martin: „Tahame või mit-
te, oleme selleks valmis või mitte, oleme 
kõik kaasatud täiejõulisesse, pidurda-
matusse ja kolmesuunalisse globaalsesse 
võistlusesse. Enamik meist ei ole võistle-
jad... Me oleme panused... Võistlus käib 

selle peale, kes rajab esimese üleilmse 
valitsussüsteemi kogu rahvaste ajaloos; 
selle peale,  kes saavutab ning hoiab 
VÕIMU JA KONTROLLI MEIST IGA-
ÜHE ÜLE, NII ÜKSIKISIKU KUI KO-
GUKONNANA... kolmandal milleniu-
mil... nüüd, kui see on käima lükatud, 
ei saa seda enam kuidagi peatada... meie 
eluviis indiviidide ja kodanikena.... isegi 
meie rahvusliku identiteedi tunnused... 
muudetakse võimsalt ja radikaalselt 
igaveseks. Keegi ei jää sellest puutuma-
ta. Ükski meie elu osa ei jää puutuma-
tuks.“ [rõhud lisatud] – Malachi Martin, 
(The Keys of This Blood: Pope John Paul II 

 Versus Russia and the West for Control of 
the New World Order (1991), pp 12-16).

Martin ütleb, et „paavst jääb selles 
võistluses võitjaks“. Oma raamatu 341. 
leheküljel teeb ta selgeks, et seda üleilmset 
valitsust hakkab juhtima rahvusvaheline 
ametnikkond, mis kontrollib ja suunab iga 
kodanikku ja rahvust...

Vaatame mõningaid tsitaate, mis kirjelda-
vad, millisena katoliku kirik end ise iden-
tifitseerib:
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„Rooma Kirik on üks monarhia kõikide 
kuningriikide üle, nagu mõistus on keha 
üle või nagu Jumal maailma üle. Seetõttu 
peab Rooma Kirikul olema mitte ainult 
vaimulik, vaid ka täielik ilmalik võim.“ 
(Paavst Leo XIII, Apostolic Letter, 1879). 
Paavst Gregorius kordas seda mõtet, 
öeldes: „Kirikuvõim on üle riigivõimu.“ 
Dr. G.F.Van Schulte, kanoonilise seaduse 
professor, ütleb: „Kogu inimlik võim 
on Saatanast ja peab seega alluma 
paavstile.“ (T. W. Callaway: Romanism 
vs. Amerikanism p 120).

Need mõtted viitavad väga selgelt sellele, 
et see poliitiline kirik töötab selle nimel, 
et haarata võim enda kätte, kontrollides 
valitsusi ja riigivõime. Roomakatoliku 
kiriku töö põhineb ideel „de jure divino“ – 
ladinakeelne fraas, mis tähendab, et kirikul 
on püha õigus valitseda kogu maailma, 
selle võime ja inimesi. See ütleb end olevat 
saanud oma volitused Jumalalt eneselt 
ning kasutab kõiki vahendeid, et jõuda 
eesmärgini – üleilmse võimuni.

Dr. Brorson, kuulus katoliku autoriteet, 
kirjutas kunagi: „Paavstil on õigus tõuga-
ta troonilt iga riigipea, kui seda nõuab 
vaimuliku korra heaolu... Kirikuvõimu 
säärane kasutamine keskajal ei olnud 
anastamine, seda ei tehtud vürstide vas-

tutuleku või inimeste nõusoleku läbi, 
vaid see oli ja on jumalik õigus, ja kes 
selle vastu seisab, mässab kuninga-
te kuninga ja jumalate jumala vastu.“  
(Catholic Review, June 1851).

Kuigi see on kirjutatud palju aega tagasi, 
ütleb Rooma kirik, et see ei muutu kunagi. 
Dr. Brorson kinnitas seda: „Mida kirik on 
teinud, väljendanud või vaikimisi heaks 
kiitnud minevikus, on täpselt see, mida 
ta teeb, väljendab ja kiidab vaikimisi 
heaks tulevikus, kui ilmnevad samad 
tingimused.“ (Catholic Review, January 
1854).

Me saame näha, et kõiki katseid mässata 
selle võimu vastu lõpuajal, samuti kiriku 
autoriteedi mittetunnustamist, karistatakse 
ka Euroopa Liidu poolt.

Enne II Vatikani kirikukogu (1962-1965) 
nimetas katoliku kirik teisitimõtlejaid 
ketseriteks. Pärast seda kontsiili nähakse 
ketsereid kui „lahus vendi”. Katoliku kirik 
väidab, et temal üksi on tõde ning pole 
mingisugust päästmist väljaspool seda 
kirikut.

OIKUMEENILINE LIIKUMINE

Täna on katoliku kirikul veel raske ühen-
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dada kõik denominatsioonid oikumeeni-
lise liikumisega. Rooma jesuiidid loovad 
dialooge erinevate usulahkude vahel, püü-
des neid katoliku kiriku alla koguda. Kuid 
võime tõdeda, et nad ongi juba peaaegu 
kogutud. Katoliku kirik pole muutnud 
oma doktriine ja hoopis protestantism on 
see, kes on lähenenud Roomale.

Koostöö Harta (Charta Oecumenica) on 
oikumeenilise liikumise põhidokument, 
millest selgub, et nende eesmärk on koos 
töötada ja teha misjonitööd. Nad otsivad 
ühtsust küsimustes, milles nad on ühel 
nõul, ning jätavad kõrvale need küsimu-
sed, milles üksmeelt ei ole. Jeesus Kristus 
soovis, et me oleksime üks Temas – kõigil 
tasanditel. Ühtsus ei baseeru demokraatial 
ega enamuse häältel, vaid liidus Kristusega. 
Ühtsus usus Jeesusesse – kõigil tasanditel. 
Kui me ei saa olla üks kiriku kontsiilidega, 
peame järgnema Kristusele. 

Neile, kes teevad misjonitööd sõltumatuna 
kirikust, vaadatakse kui kõrvalekaldujatele 
või reeturitele – ja reeturitega tuleb tege-
leda. Lutherit, Melanchtonit, Tyndale’i, 
Calvinit, Wycliffe’i, Hieronymust, Wes-
leyd, Husi, Zwinglit, Berquini, valdeslasi 
ja teisi peeti reeturiteks. Need „reeturid” 
soovisid oma usu aluseks võtta Piibli ja 
ainult Piibli. Nagu oleme näinud, oli ka-
toliku kirik otsustanud peatada ja kaotada 
reeturid (reformaatorid) pimedal keskajal. 
Tänapäeval on reeturid need protestandid, 
kes on oikumeenilise liikumise vastu. Tä-
napäeva oikumeenia soovib normiks võtta 
nii Piibli kui ka traditsioonid, samas kui 
tänased reformaatorid jätkavad Lutheri ja 
tema aja reformaatorite rajal, mil nende 
inimeste usu aluseks oli Piibel ja ainult 
Piibel.

Piibel kuulutab selgelt, et see tagakiusav 
võim sai surmahaava ja see haav hakkab 
paranema. Paavstlus sai surmava haava 
1798. aastal, kui paavst Pius VI oli vangis-
tatud Napoleoni kindrali Berthieri poolt 
ja hiljem Prantsusmaal vangistuses suri. 
Paavstlus sai tagasi Vatikani riigi 1929. aas-
tal Mussolini poolt ja sellest ajast alates on 
ta saavutanud järjest suurema mõjuvõimu 
kogu maailmas. Paavst Johannes Paulus II 
reisis ringi mööda maailma ja sõlmis dip-
lomaatilisi suhteid ühe riigi järel teistega. 
Paavst Benedictus XVI jätkas tema tööd. 
Praegune jesuiidist paavst Franciscus jät-

kab maailma kõigi regioonide ühendamist 
paavstluse lipu alla läbi oikumeenilise lii-
kumise, püüdes leida kõrvalekaldujate-
ga ühtsust. Et seda korda jälle saavutada, 
valmistatakse ette rahvusvahelist seadust – 
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poliitilist, religioosset ja majandus-finant-
silist seadust. Rahvusvaheline seadus saab 
olema üle rahvuslik-lokaalse seadusandluse 
ning seda selleks, et oleks võimalik mõju-
tada nii rahvaid kui üksikisikuid.

Seadused valitsevad rahvaid ja kui üks 
rahvas on rahvusvahelise seaduse subjekt, 
siis tehakse neist globalistid, kes töötavad 
vaid Uue Maailmakorra huvides. Selline 
rahvas loovutab oma sõltumatuse ja suve-
räänsuse. Selline asjade areng annab maad 
ühesugusele poliitilisele, religioossele ja 
majanduslik-finantsilisele tasandile. See 
on järk-järguline okupatsioon, mis kestab 
palju aastaid. See on areng, mis teostatakse 
samm-sammult ja märkamatult. Peatselt 
vaadatakse neid, kes pole lojaalsed rahvus-
vahelise seaduse suhtes – kas riikliku või 
kirikliku seaduse suhtes – kui seadusele 
allumatuid kodanikke. Nad saavad karis-
tuse osaliseks või mingil muul viisil korrale 
kutsutud. Näeme jälle paavstliku võimu 
kuritarvitamist. Kuid suur üllatus on see, 
et need, kes kord protestisid selle kuritarvi-
tamise vastu, on nüüd nende liitlased. (Ilm 
13:11-17). See on Piibel, kes olukorra pal-
jastab ja me usume Jumala Sõnasse.

ROOMA EI MUUTU KUNAGI 

Kas on ehk sinu jaoks üllatav, et protes-
tandid on ulatanud käe Roomale ja teevad 
koostööd Roomaga? On selge, et protes-
tandid on unustanud, kuidas Rooma kiu-
sas taga teisitimõtlejaid Lutheri ajal. Nagu 
näeme, on palju neid, kes olid vangistuses, 
tagakiusatud ja piinatud oma usu pärast. 
Niisiis, kui me ei tunne oma ajalugu ja 
Piiblit, siis me ei tea ka seda, mis hakkab 
juhtuma tulevikus. Rooma ei muutu mitte 
kunagi ja ajalugu kordub. Katoliku kirik on 
selga tõmmanud üksnes kristluse rüü. See 
süsteem on tänapäeval hunt lambanahas. 
Nende juhtideks on valge ja must paavst. 
Valge paavst hurmab masse kogu oma pi-
dulikkuse ja rikkusega, samal ajal kui tei-
ne paavst,  jesuiitide tõeline liider, töötab 
salaja pimeduses. Jesuiidid on Vatikani 
pimeduses treenitud  sõdurid. Vastavalt 
jesuiitide vandele toovad nad esile sõdu, 
et hävitada valitsusi, pannes hävitatud jär-
gima nende režiimi. Nad on innukad im-
buma teistesse konfessioonidesse ja olema 
luterlaste jaoks nagu luterlased, baptistide 
jaoks nagu baptistid, nelipühilaste jaoks 
nagu nelipühilased, adventistide jaoks 
nagu adventistid jne. Just hariduse kaudu 
võivad nad saavutada positsiooni ning läbi 
selle mõjutada konfessioone saama üheks 
osaks oikumeenilises liikumises. Nad on 
täiesti lojaalsed paavsti suhtes ja kui nad 
tahavad ja see on vajalik, siis kasutavad 
nad mõõgatera või muud võitlusvahendit 
oma eesmärkide saavutamiseks. Need, kes 
on lugenud jesuiidi vannet, mida tõota-
takse paavstile, enne kui asutakse oma ko-
huseid täitma, hakkavad asjast aru saama. 
(vt. www.endtime.net – The Elite Tighteus 
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the Grip). Enamik protestante sulevad sil-
mad ega näe Rooma eesmärki ja strateegiat 
saada ühtseks kogu ülejäänud religioosse 
maailmaga.

JUUBELIPÄEVA TÄHISTAMINE

Nüüd, mil hakkame tähistama reformat-
siooni ja Martin Lutheri  teeside 500. 
aastapäeva, võime ette kujutada tollase 
äratuse ja reformatsiooni vaimsust. Inime-
sed peaksid meenutama Martin Lutheri 
võitlust katoliku kiriku vastu.  On fakt, et 
protestantism tänapäeval on peaaegu täie-
likult surnud. Võimalik, et juubeli tähis-
tamisel kuuleb Lutheri ajast ja inimestest, 
kes olid rahulolematud tolle aja süsteemi-
ga, mis viis vääritimõistmise, kibeduse ja 
tühisuse konfliktini. Nüüd aga elame uues 

ajas. Kõik on muutunud. Nüüd meeldib 
meile hoopis üksmeel ja mitte killustatus. 
Me võime näha, et mõlemad – nii kato-
liku kiriku kui ka ´protestantliku´ kiriku 
liidrid osalevad jõupingutustes ja saavuta-
vad konfliktide asemel üksmeele ja paljude 
´protestantlike´ kirikute liidrid koos ka-
toliku kiriku juhtidega lepivad kokku oi-
kumeenilised koosviibimised paljudes eri-
nevates paikades, kus tähistatakse Luthe-
ri aastapäeva, sealhulgas koos jesuiidist 
paavsti Franciscusega. Piibel ütleb, et nad 
ühinevad, kuna neil on üks vaim. Kuid 
Piibel paljastab, et need jõud sõdivad Kris-
tuse ja ustavalt Tema poolel olijate vastu. 
(Ilm 17:12-14).

Oikumeeniline liikumine kogub ühise laua 
ümber kokku mõlemad, nii katoliiklased 
kui ka protestandid. Me kordame: Ühtsus 
on hea asi, kuid see peaks olema ühtsus 
Kristuses ja mitte tuginema enamuse 
otsusele ja usulisele survele. Jeesus ütles: 
„Et nemad kõik oleksid üks, nõnda 
nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et 
nemadki meis oleksid ja maailm usuks, 
et sa mind oled läkitanud.” (Jh 17.21).

See ei peaks olema ühtsus ühtsuse pärast, 
vaid ühtsus Kristuses.

Kui Luther oleks elus ja võiks näha, kuidas 
pühitsetakse üheskoos tema reformatsiooni 
tähtpäeva, siis ta noomiks nii katoliiklasi 
kui ka taganenud protestante. Taganenud 
protestandid on need, kes flirdivad 
Roomaga.

Me näeme, et Pühakiri on täide läinud. 
Näiteks: „Ja kogu ilmamaa imetles, 
jälgides metsalist [paavstlust]” ja „sinu 
kaupmehed olid maa suured isandad, 
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sinu [paavsti] nõidusega on kõik rahvad 
viidud eksitusse!” (Ilm 13:3, 18:23).

Paavstlus kasutab nõidust, mis on nii 
peen, et enamusel pole õrna aimugi, mis 
toimub. Aga kui läheb korda saavutada 
kõigi koondumine ühe rahvusvahelise 
strateegia ja seadusandluse alla, hakatakse 
taga kiusama neid, kes on selle vastu 
ja paljastavad nende valeõpetuse ja 
strateegia. Täpselt nii kiusati taga Lutherit, 
Hieronymust, Wycliffit, Husi, Berquini, 
Zwinglit ja paljusid teisi.

KAS KATOLIKU KIRIK ON 
MUUTUNUD?

Nüüd, 500 aastat pärast Lutherit küsime: 
Kas katoliku kirik on muutunud? Ei ole! 
Katoliku kirik jätkab mittepiibellike õpe-
tuste ja traditsioonide õpetamist. Vaatame 
neist mõnda:

1  Katoliku kirik usub, et paavst on Jee-
suse asemik maa peal. Piibel seevastu ütleb, 

et Jeesus saatis enda asemel maa peale Püha 
Vaimu. (Jh 14:16-17). Nad usuvad, et 
Peetrus oli esimene paavst, kuid ebatäius-
lik Peetrus ei saanud olla Kristuse asemik. 
Jeesus lausus: „…sellele kaljule ehitan 
ma oma koguduse.” (Mt 16:15-18). Kree-
kakeelne sõna petra tähendab kaljut. Peet-
ruse kohta käiv algne kreekakeelne sõna on 
petros, mis tähendab kivi või veerevat kivi. 
Me peame ehitama oma koguduse Kristu-
sele ja mitte ebatäiuslikule inimesele, nagu 
paavstid läbi aegade on olnud. Mõeldes 
Iisraeli lastele kõrbes, kirjutas Paulus:  „…
ja jõid kõik sama vaimulikku jooki, sest 
nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid 
järgis. Ent see kalju oli Kristus.” (1Kr 
10:4).See Kalju on Jeesus, mitte Peetrus.

2  Katoliku kirik usub, et kui preester 
murrab leiba pühaõhtusöömaajal (armu-
laual) ja ütleb mõned müstilised sõnad, siis 
muutub leib sõna otseses mõttes Jeesuse 
ihuks. Sel teel nad ohverdavad uuesti Jee-
suse ihu uue ohvrina iga kord, kui nad saa-
vad osa sellest leivast, osaledes armulaual. 
Nad usuvad, et preester võib luua Loojat ja 
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siis Teda ka süüa. Kui Jeesus viis läbi Issan-
da pühaõhtusöömaaega, õnnistas Ta leiba, 
murdis seda ja ütles: „See on minu ihu, 
mis teie eest antakse. Seda tehke minu 
mälestuseks.” (1Kr 11:24). Kui me söö-
me leiba, siis meenutab see meile Jeesuse 
ohvrit meie eest Kolgata ristil ja seda, et 
Tema püha ihu murti meie eest ja Tema 
veri valati meie eest.

Lisaks sellele ütleb Piibel, et Jeesus 
ohverdati üks kord ja kõigi eest (Hb 7:28; 
9:28). 

See on Jeesuse ja Tema ohvri pilkamine 
– ohverdada Teda uuesti nagu tehakse 
katoliku kiriku armulaual. See näitab, et 
nad ei pea Jeesuse ohvrit Kolgatal piisavaks 
ja küllaldaselt heaks, et meid päästa.

3  Katoliku kirik eemaldas oma katekis-
musest teise käsu Piibli kümnest käsust. 
Teine käsk teatab, et me ei tohi kummarda-
da kujusid. (2Ms 20:4-6). Katoliku kirikus 
kummardatakse Neitsi Maarja kuju. Selle 
kummardajad usuvad, et see oli Maarja, 
kes ilmus Fatimas nagu ka teistes paikades 
üle kogu maailma. Tegelikult suri Maarja 
umbes 2000 aastat tagasi, seega pidi see 
olema mingi teine vaim, kes ilmus Neitsi 
Maarja kujul.

4  Katoliku kirik usub, et Neitsi Maarja 
võeti üles taevasse ning et meie palved 
jõuavad kõigepealt temani, enne kui need 
jõuavad Jeesuse ja Isani. See on katoliku 
kiriku väljamõeldis, sest Maarja on olnud 
pea 2000 aastat surnud. Ta lebab hauas 
nagu kõik teisedki ning ootab ülestõusmise 
hommikut. (1Ts 4:15-17).

Piibel ütleb selgelt, et „on kolm, kes 
tunnistavad taevas, Isa, Sõna ja Püha 
Vaim: ja need kolm on üks.“ (1Jh 5:7, 
KJV). Me leiame selle kirjakoha kuningas 
Jamesi Piiblist (KJV) ja Textus Receptuse 
alustekstidest, kuid mitte katoliku Piiblitest 
ega nende alustekstist Codex Vaticanusest. 
Katoliiklik kirik ütleb, et taevas on neli 
püha ja erilist isikut, Maarja neist neljas, 
ning et nemad palvetavad tema poole.  
Jeesus ütleb: „Mina olen tee ja tõde ja 
elu. Ükski ei saa Isa juurde muidu kui 
minu kaudu.“ (Jh 14:6). Jeesus on ainus 
vahendaja meie ja Isa vahel. Meie palved 
jõuavad Isa ette läbi Tema. „Sest Jumal on 
üks, ka vahemees üks Jumala ja inimeste 
vahel: inimene Kristus Jeesus.“ (1Tm 
2:5).

5  Katoliku kirik väidab, et paavst ja 
preestrid võivad andestada patte. Võime 
küsida: Kas peaksime minema oma patte 
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andeks saama sellises järjekorras – preester, 
Neitsi-Maarja ja alles siis Jeesus? Piibel teeb 
selgeks, et „…patt on see, mis on käsu 
vastu.” (1Jh 3:4). „…kõik on pattu teinud 
ja on Jumala aust ilma.” (Rm 3:23). „…
patu palk on surm.” (Rm 6:23). Seega 
oleme juba algupäraselt surma mõistetud. 
Üksnes Jeesus on see, kes võib meid patust 
vabastada. Tema on meid loonud, Tema 
andis oma elu meie eest ja Tema saab meid 
vabastada patu hukkamõistust. Ainult 
Tema elas ilma patuta täiuslikku elu selles 
maailmas. Me loeme: „Sest meil pole 
niisugune ülempreester, kellel ei oleks 
kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes 
kõiges on kiusatud otsekui meie, siiski 
ilma patuta.” (Hb 4:15). „Kui nüüd 
Poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti 
vabad!” (Jh 8:36).

Ainult Jeesus saab teha meid vabaks, kui 
me oma patud üles tunnistame, neid ka-
hetseme ja andestust palume.

Kas peaksime minema preestri, paavsti või 
Jeesuse juurde? Oleme juba näinud, et on 
ainult üks vahemees ja üks päästja inimeste 
ja Jumal Isa vahel – Jeesus Kristus. Samas 

ei tohi me unustada, et peame tunnistama 
oma pattu ka inimesele, kelle vastu oleme 
eksinud. Loeme: „Pidage endid silmas! 
Kui su vend pattu teeb, siis noomi teda; ja 
kui ta kahetseb, anna talle andeks!” (Lk 
17:3). Peame minema selle isiku juurde, 
kelle suhtes oleme eksinud, tunnistama 
oma patu ja siis lubama sellel isikul meile 
andestada. Preester või paavst ei saa selles 
küsimuses midagi teha. Lõpuks on Jeesus 
see, kes meile patud andestab. Loeme ju 
Meie Isa palvest: „Ja anna meile andeks 
meie võlad, nagu meiegi andeks anname 
oma võlglastele.” (Mt 6:12). 

Johannes väljendab seda nii: „…ma kirju-
tan teile, et te ei teeks pattu. Ja kui kee-
gi pattu teeb, siis on meil eestkostja Isa 
juures, Jeesus Kristus, kes on õige.” (1Jh 
2:1-2).

Ainult Jeesuse kaudu saab patune andestuse 
ja Tema läbi on talle kindlustatud pääs 
Jumala kuningriiki. Jeesus üksi on meie 
Päästja, meie Vahemees ja meie Eestkostja 
Isa juures. Me peame oma patuga Tema 
juurde minema. Kui mõistame, et oleme 
pattu teinud, oleme seda kahetsenud ja 
Temalt andestust otsinud, võime toetuda 
järgmisele tõotusele: „Kui me oma patud 
tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et 
ta meile annab patud andeks ja puhastab 
meid kõigest ülekohtust.” (1Jh 1:9).

Katoliku preestrid ja paavst on ise võtnud 
endale Kristuse koha ning on Tema rollis, 
kui teesklevad, et neil on võime andestada 
patte. Piiblis on see ärataganemine 
ettekuulutatud:  „Ärgu ükski teid petku 
mingil kombel; sest see päev ei tule mitte 
enne, kui on tulnud ärataganemine ja 
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saanud avalikuks ülekohtu inimene, 
hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab 
enese üle kõige, mida nimetatakse 
Jumalaks või jumalateenistuseks, nii et 
ta istub Jumal templisse ja ütleb enese 
olevat Jumala.”  (2Ts 2:3-4).

See, keda hüütakse ülekohtu inimeseks, 
hukatuse pojaks ja seadusevastaseks, ase-
tab end Kristuse asemele. Ta istub Juma-
la templis, justkui oleks ta ise Jumal. Me 
räägime ei kellestki muust kui paavstist. 
Tema on seadusevastane, kes on muutnud 
Jumala Kümme Käsku. Tema võtab Kris-
tuse koha vahemehena ja ütleb, et ta võib 
patte andestada. Miks peaks protestantlik 
kirik tegema koostööd ülekohtu inimese, 
hukatuse poja ja seadusevastasega?

6  Katoliku kirik usub hinge surematust. 
Nad usuvad, et kui inimene sureb, elab ta 
edasi vaimu või hinge vormis. Mida ütleb 
selle kohta Piibel? Loeme: „Ja Jehoova 
Jumal valmistas inimese, kes põrm 
on, mullast, ja puhus tema ninasse 
elavat õhku: nõnda sai inimene elavaks 
hingeks.” (1Ms 4:7). Siin öeldakse, et 
inimene muutus elavaks hingeks, mitte, et 
ta sai endale elava hinge. Loeme selle kohta, 
mis saab nendest, kes surevad. „Hing, kes 
teeb pattu, peab surema.” (Hs 18:20).

Õpetus hinge surematusest oli esimene 

vale Saatana poolt Eedeni aias. Jumal 
oli öelnud Aadamale ja Eevale, et nad ei 
tohi süüa ühest kindlast puust selles aias. 
Kui nad ikkagi peaks sööma, siis nad 
surevad.  Saatan aga teatas Eevale: „Te 
ei sure kummatigi mitte.” (1Ms 3:4). 
See Saatana vale on hinge surematuse 
õpetuse alus ja see on laialt levinud paljude 
religioonide hulgas ka tänapäeval. Mida 
räägib selle kohta Piibel? Tark Saalomon 
ütleb: „Sest elavad teavad, et nad peavad 
surema, aga surnud ei tea enam midagi 
ja neil pole enam palka, sest mälestus 
neist ununeb! Niihästi nende armastus 
kui viha, samuti nende armukadeduski, 
on ammu kadunud ja neil ei ole iialgi 
enam osa kõigest sellest, mis päikese all 
sünnib!... Tee oma jõudu mööda kõike, 
mida su käsi suudab korda saata, sest 
surmavallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd 
ega toimetust, tunnetust ega tarkust!” 
(Kg 9:5-6, 10).

Võtame veel mõned Piibli kirjakohad: 
„Ärge pange seda imeks; sest tuleb tund, 
mil kõik, kes on haudades, kuulevad 
tema häält ning tulevad välja need, kes 
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on teinud head, elu ülestõusmiseks, aga 
kes on teinud halba, hukkamõistmise 
ülestõusmiseks.” (Jh 5:28-29). 

Paulus annab veel mõned faktid, kui ta 
räägib Jeesuse teisest tulemisest: „Sest seda 
me ütleme teile Issanda sõnaga, et meie, 
kes elame ja üle jääme Issanda tulemise-
ni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud 
magama; sest et Issand ise tuleb taevast 
alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning 
Jumala pasunaga, ja Kristuses surnud 
tõusevad üles esmalt; selle järele kistak-
se meid, kes elame ja üle jääme, ühtla-
si nendega pilvede peal Issandale vastu 
üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes 
Issandaga.” (1Ts 4:15-17).

Nagu näeme, lebavad surnud hauas ja 
äratatakse üles Jeesuse poolt. On see sinu 
jaoks üllatus? Oleme näinud ka, et surnud 
ei tea midagi. Nad on hauas kuni ülestõus-
mishommikuni. Õiged äratatakse üles-
tõusmiseks elule ja jumalatud ülestõusmi-
seks surmale.

Kuulnud oma sõbra Laatsaruse surmast, 
tuli Jeesus tema juurde. Laatsarus oli 
olnud surnud juba neli päeva ja hakanud 
lehkama. Jeesus aga võrdles Laatsaruse 
surma magamise ehk unega. Jeesus ütles 
talle: „Laatsarus, tule välja!” (Jh 11:43). 

Ja Laatsarus tuligi tõepoolest hauast välja.

Paljud vaimulikud jutlustavad, et kui 
inimene sureb, läheb ta taevasse või 
põrgusse. Aga kui õiged surnud läheksid 
pärast surma kohe taevasse, siis peaksime 
uskuma, et Jeesuse sõber Laatsarus oli 
samuti jõudnud minna taevasse. Kuid ta 
ei tulnud tagasi taevast ega pilvedest ega 
kosmosest. Jeesus äratas ta üles hoopis 
hauast. Veelgi enam – Piibel ütleb: „Ja 
otsekui inimestele on määratud kord 
surra, aga pärast seda kohus.” (Hb 
9:27). Kohtumõistmine leiab aset inimese 
suremise ja Jeesuse teise tulemise vahel. Ja 
see pole sugugi preester, vaid Jeesus Kristus, 
kes otsustab nende üle, kes saavad igavese 
elu või igavese hukkamõistu. (2Kr 5:10; Jk 
5:26-29). Piibel ütleb selgelt: „Sest patu 
palk on surm, aga Jumala armuand 
on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie 
Issandas!” (Rm 6:23).

Sellest loost õpime ka seda, et Jeesus äratab 
Laatsaruse üles viimsel päeval. Marta ütles 
oma vennale mõeldes: „Ma tean, et ta üles 
tõuseb ülestõusmises viimsel päeval!” (Jh 
11:24). Viimne päev on see, mil Jeesus 
tuleb tagasi.

Piibel kinnitab, et ainult Jeesusel on sure-
matus. Sellest on kirjutatud 1.Timoteose 
6:15-16: „…õnnis ja ainus vägev valitse-
ja, kuningate Kuningas ja kõigi isandate 
Isand, kellel üksi on surematus.” 

Ainult Jumal on surematu. Inimesed 
on surelikud, aga kui Jeesus tuleb tagasi, 
saavad nemadki riietatud surematusega. 
Paulus kirjeldab seda nii: „Vaata, ma 
ütlen teile saladuse: me kõik ei lähe 
magama, aga me kõik muutume, äkitselt 
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ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes. 
Sest pasun hüüab ja surnud tõusevad 
üles kadumatutena ja me muutume. Sest 
see kaduv peab riietuma kadumatusega 
ja see surev riietuma surematusega. Aga 
kui see kaduv riietub kadumatusega ja 
see surev riietub surematusega, siis saab 
tõeks sõna, mis on kirjutatud: „Surm on 
neelatud võidusse!”” (1Kr 15:51-54).

Paljud usuvad, et suremisel väljub ini-
mesest hing või vaim, mis hõljub ringi ja 
mõjutab inimesi ning on võimeline sõ-
numeid edastama. Siinkohal tsitaat ühest 
spiritistide ajakirjast: „Mis on spiritism? 
Spiritism on uskumus, et hing elab 
kauem kui keha ja on võimeline olema 
kontaktis elavate inimestega läbi nen-
de, keda kutsutakse meediumideks.“ 
(ümbersõnastus Taani spiritistide ajakirjast 
 Spiritisten, 1900, lk 84).

Peaaegu pooled maailma inimestest usuvad 
reinkarnatsiooni – õpetust, mis väidab, 
nagu ei sureks hing kunagi, vaid sünnib 
ikka ja ikka uuesti. Selline õpetus ei ole 
kooskõlas Piibli õpetusega. Piibel ütleb, 
et pärast surma muutuvad inimesed jälle 
mullaks (Ps 90:3; 10:29), surnud ei tea 

midagi (Kg 9:5), nad ei mõtle (Ps 146:4) ja 
neil pole enam milleski osa siin päikese all 
(Kg 9:6). Surnud ootavad hauas (Ii 17:13) 
ja surnud ei ole enam elus (Ii 14:1-2; 2Kn 
20:1).

Nägime juba mitmetest Pühakirja teksti-
dest, et Piibel hoiab kaugele surematu hin-
ge teooriast, reinkarnatsioonist, spiritis-
mist ja taolistest ilmingutest. Piibel nime-
tab selliseid asju jälestusväärseteks. Loeme: 
„Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb 
oma poega või tütart tulest läbi käia, ei 
ennustajat, pilvest-lausujat, märkide se-
letajat ega nõida, ei manajat, vaimude 
ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu 
otsijat!  Sest igaüks, kes seda teeb, on Je-
hoovale jäle, ja nende jäleduste pärast 
ajab Jehoova, su Jumal, nad ära sinu 
eest!” (5Ms 18:10-12).

Piibel lükkab otsustavalt tagasi õpetused 
surematust hingest, spiritismist, taaskehas-
tumisest, samuti paljud idamaised müstili-
se ülestõusmise filosoofiad ja uskumused.

7  Katoliku kirik hirmutab inimesi õpe-
tusega igavesest põrgupiinast. Ta on ürita-
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nud inimesi veenda, et see, kes pole lojaal-
ne katoliku õpetusele, lõpetab põrgus. Nad 
ütlevad, et on olemas igavene põrgutuli ja 
sõnakuulmatud satuvad sinna, kus neid 
piinatakse tules ja väävlis lõputult.

Kirik müüs indulgentse. Inimestele tehti 
selgeks, et kui nad tahavad pärast surma 
karistusest pääseda ja minna purgatooriu-
mi, siis peavad nad selle eest kirikule maks-
ma. Reformatsiooni ajal mõisteti purga-
tooriumi all paika, kus inimesed kannavad 
karistust oma pahategude pärast, enne kui 
pääsevad paradiisi. Luther oli seisukohal, 
et selline õpetus on täiesti mittepiibellik ja 
oli vaid vahendiks, mis tõi katoliku kiriku 
kassasse raha.

Katoliku kirik õpetab, et puhastustuli ehk 
purgatoorium on ajutise karistuse eikelle-
gimaa, kuhu inimene satub pärast surma.  

Need, kes lõpetavad purgatooriumis, ei 
pääse ise sellest välja, vaid vajavad teiste 
abi. Seepärast palvetavadki paljud inime-
sed surnute eest ja ühtlasi maksavad katoli-
ku kirikule raha, lootes kergemat karistust 
nendele, kes on purgatooriumis. Ka paavst 
pakub andestust raha eest – indulgentside 
läbi. Lubage, ma selgitan:  Kui inimene 
pani toime patu, näiteks rikkus abielu või 
eksis mõne teise seaduse vastu kümnest 
käsust, võis ta end selle patu karistuse alt 
vabaks osta. SEE oligi pattude andestus. 
Rikkad võisid endale lubada palju pattu…

Tetzel, Lutheri-aegne indulgentside 
müüja ja katoliku kiriku esindaja ütles, 
et patukustutuskirja autoriteedi põhjal 
saab selle ostja andeks oma patud, kaasa 
arvatud need, mis tehakse tulevikus. 
Patukahetsus ei olnud vajalik. ( D’Aubigné 
b 3 ch 1). Sel viisil kinnitati inimestele, 
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et indulgents tõi päästmise mitte ainult 
elavatele, vaid ka surnutele. Nad väitsid, et 
niipea, kui raha on makstud, vabastatakse 
hing puhastustulest ja see lendab paradiisi. 

Läbi kogu ajaloo on see skeem toonud 
kirikule palju raha. Paljud on maksnud 
katoliku kirikule suuri summasid, kuna 
nad uskusid, et võivad aidata oma 
armsaid, kes olid puhastustule piinades. 
Katoliku kirik on rikastunud valede abil. 
Hirmul põhineva propaganda abil on 
nad aja jooksul kokku kogunud tohutud 
varandused. Selle pettuse ja rahaahnuse 
abil on nad saanud ehitada palju kauneid 
kirikuid. Nad peaksid häbi tundma, et on 
niiviisi inimesi petnud.

Kuid mida ütleb Piibel selle kohta, mis 
juhtub inimesega pärast surma? Piibel 
ütleb, et „patu palk on surm”. (Rm 6:23). 
Kui on öeldud, et patu palk on surm, siis 
see ei ole mitte lõputu piinamine. Piibel 
teatab, et need, kes on jumalatud, saavad 
oma piina kätte vastavalt oma tegudele. 
(Ilm 20:13). Kui keegi on teinud palju 
halba, saab ta piina tunda pikemalt ja 
tugevamalt. Prohvet Malakia kinnitab 
seda: „Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu 
ahi, ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu 
teevad, on nagu kõrred! Ja see päev, mis 
tuleb, põletab nad, ütleb vägede Jehoova, 
ega jäta neile ei juurt ega oksa!” (Ml 
3:19).

Kõige kurja juur on Kurat ehk Saatan. 
Oksad on jumalakartmatud inimesed. 
Nad kõik põlevad kord nagu kõrrepõld. 
Pikad ja märjad kõrred põlevad kaua, aga 
kuivad ja lühikesed kiiresti. See illustreerib, 
kuidas jumalatud ära põlevad. Nad saavad 
karistuse vastavalt oma tegudele ja nende 

eksistentsi lõpetab surm. Ja see pole sugugi 
nii, et neid piinatakse igavestes leekides. 
Me lugesime, et „päev tuleb, põlev 
nagu ahi”.  See toimub tulevikus, selle 
maailmaajastu lõpul.

Apostel Johannes kinnitab seda, kui ta 
kirjutab sellest, kuidas jumalatud põlevad 
tulejärves: „Ja keda ei leitud kirjutatud 
olevat eluraamatusse, heideti tulejärve!” 
(Ilm 20:15). Sama autor kirjeldab tulejärve 
nii: „Ja surm ja surmavald heideti 
tulejärve. See on teine surm, tulejärv.” 
(Ilm 20:14).

Johannes jätkab kirjutamist: „Aga argade 
ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoo-
rajate ja nõidade ja ebajumalateenijate 
ja kõigi valelike osa on tule ja väävliga 
põlevas järves! See on teine surm.” (Ilm 
21:8).
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Mis juhtus nurjatute linnade Soodoma 
ja Gomorraga? Need põlesid ära 
„kustutamatu” tulega, kuid tuli lõppes 
niipea, kui kõik oli ära põlenud. Piibel 
kirjeldab seda nii: „Nagu Soodom ja 
Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, 
kes samal kombel kui needki elasid 
porduelu ja ajasid taga teise liha, on 
hoiatavaks näiteks, kannatades igavese 
tule nuhtlust.” (Jd 7). Siin öeldakse, et 
linnad ja nende elanikud põlesid igaveses 
tules. See oli karistus nende porduelu ja 
homoseksuaalsuse eest. Me teame ju, et 
need linnad ei põle enam täna. Tuli kustus, 
kui kõik oli põlenud tuhaks. Apostel 
Peetrus selgitab, et Soodoma ja Gomorra 
saatus on näide sellest, mis toimub aegade 
lõpus. Ta kirjutab: „Ja mõistis ka hukka 
Soodoma ja Gomorra linnad, põletades 
need tuhaks ja pannes hirmu täheks 
neile, kes tulevikus on jumalatud.” (2Pt 
2:6).

KARISTUS LEIAB ASET 
TULEVIKUS

Jeesus annab meile ka selles küsimuses vas-
tuse, öeldes: „Otsekui nüüd umbrohi ko-
gutakse ja tulega ära põletatakse, nõnda 
peab ka sündima selle maailma-ajastu 
lõpul. Inimese Poeg läkitab oma inglid 
ja nemad koguvad tema kuningriigist 
kõik pahandused ja kõik need, kes tee-
vad, mis on käsu vastu, ja heidavad nad 
tuleahju; seal on ulumine ja hammaste 
kiristamine.” (Mt 13:40-42).

Taas saame kinnitust, et karistus on 
tulevikus – aegade lõpus. Jumalatud ei põle 
praegu põrgutule leekides, nagu õpetatakse 
katoliku kirikus. See õpetus igavesti 
põlevast põrgust on kahjuks levinud ka 
protestantlikesse konfessioonidesse!

Saatana lõplikku karistamist kirjeldatakse 
nii: „Oma paljude süütegudega, oma 
ülekohtuse kaubitsemisega sa teotasid 
oma pühamuid; sellepärast ma lasksin 
su keskel puhkeda tule – see neelas sind! 
Ma tegin sind maa peale tuhaks kõigi 
silme ees, kes sind nägid! Kõik, kes sind 
tundsid rahvaste seas, on sinu pärast 
kohkunud! Sa muutusid hirmutuseks ja 
sind ei ole enam iialgi!” (Hs 28:18-19).

Igavest piinamist, mida õpetab katoliku 
kirik, ei ole olemas. Jumalatute karistus 
lõpeb surmaga. Tuli on kustutamatu, kuni 
karistus on täide viidud. Selle igavikulisus 
seisneb selle kustutamatuses, kuni karistus 
on läbi, samuti on selle tagajärjed igavesed. 
Sõna „igavene“ tuleb kreekakeelsest 
sõnast „aion“, mis tähendab pikka aega, 
eluaega, igavikku. Niisiis, kui jumalatuid 
karistatakse tulejärves „pikka aega“ või 
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Kui jumalatud elaksid tõesti igavestes 
piinades, poleks neil maa peal kohta – 
endist maad ei ole enam ja uuel maal ei 
ole piina, pisaraid ega valu. Ainult õiged 
elavad uuel maal. Võtku kõik, kes loevad 
seda brošüüri, Jeesus Kristus oma Päästjaks 
ja palvetagu Püha Vaimu väe saamise 
pärast, et olla Jeesuse tõeline esindaja ja 
tunnistaja ning osa Tema rahvast, kui Ta 
neid kutsub;  olles selle tulemusena õigete 
seas, kes Jumala armust pärivad uue maa!

Igavese piinamise teooria on kohutav hir-
mule rajatud õpetus. Nii et viska see tulle 
ja põleta ära! Sellel teoorial pole mingit 
pistmist Jumala armastusega. Jumal soovib 
meile ainult parimat. Kuid Ta lubab teha 
Saatanal tema räpast tööd ainult selleks, 
et kõik näeksid tema saatanlikkust. Jumal 
ei sunni kedagi. Saatanaga on teised lood. 

„eluaeg“ vastavalt nende tegudele, lõpeb 
see karistus surmaga. Jumal on tõotanud 
teha Saatana tööle lõpu. Kui kõik 
jumalatud on saanud oma karistuse, loob 
Jumal uue taeva ja uue maa.

Apostel Peetrus kirjutab sellest: „Aga meie 
ootame tema tõotuse järele uusi taevaid 
ja uut maad, kus õigus elab! Sellepärast, 
armsad, seda oodates püüdke, et ta 
teid leiaks veatumaina ja laitmatuina 
rahus.” (2Pt 3:13-14). Johannes tuleb 
samale järeldusele: „Ja ma nägin uut 
taevast ja uut maad; sest esimene taevas  
ja esimene maa olid kadunud ja merd 
ei olnud enam.” (Ilm 21:1). Nende 
käest, kes nõuavad, et peaksime uskuma 
igavest piinamist, tahaksime küsida: Kus 
on põrgu, kui meie planeet Maa on ära 
põlenud ja merd ei ole enam? See pole 
sellel maal, kuna isegi Maa algained on ära 
põlenud. Iga jälg kurjusest on kadunud. 
Mitte ainsatki märki patust pole järele 
jäänud. See vaid rikuks õigete kogemuse ja 
Jumal on seda ette näinud.  Seepärast saab 
kõik kurjaga seotu põletatud ja hävitatud 
igaveseks. Kui kõik kuri on kaotatud, loob 
Jumal uue taeva ja uue maa. Kõik seal on 
siis rahumeelne ja hea. Kõik taastatakse 
Jumala poolt nagu oli Eedeni aias enne 
pattulangemist, kus inimene suhtles 
Jumalaga näost-näkku. Uuel maal ei ole 
vargaid, tagaselja rääkijaid, mõrvareid, 
sõdureid, valu ega pisaraid. Piibel kirjeldab 
uut maad järgmiselt: „Ja tema pühib ära 
kõik pisarad nende silmist, ja surma ei 
ole enam ega leinamist ega kisendamist 
ega vaeva ei ole enam. Sest endised asjad 
on möödunud!” (Ilm 21:4).
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Kui kõik tõendusmaterjal tema kohta on 
avalikustatud, siis oma armastuses hukkab 
Jumal Saatana ja kõik need, kes on valinud 
olla tema poolel mässus Universumi Looja 
vastu. Seetõttu ootame pikisilmi kohtu-
päeva ja seda päeva, mil Jumal loob uue 
taeva ja uue maa, kus elab õigus ja armas-
tus, igavene rahu ja rõõm.

8  Katoliku kirik õpetab ja praktiseerib 
väikelaste ristimist ja leeritamist. Laste 
ristimise juured on Augustinuse pärispatu 
õpetuses. Ta uskus, et laps sünnib patusena.  
Seetõttu – kui laps haigestus ja oli oht, 
et ta sureb, tuli kiiresti kutsuda preester, 
kes lapse pead veega piserdaks. Nii usuti, 
et laps saab kristlaseks ja saab päästetud. 
Sama meetodit kasutatakse ka tänapäeval. 

Ometi pole pisike laps teinud veel midagi 
valesti. Ta ei saa veel arugi, mis on õige 
ja mis vale. See võime areneb välja alles 
hilisemas elus. Piibel ütleb, et „patt on see, 
mis on käsu vastu” (1Jh 3.4) ja „hing, kes 
teeb pattu, peab surema! Poeg ei kanna 
isa süüd ....” (Hs 18:20).

Viimane tekst teatab selgelt, et laps ei 
päri oma vanemate pattu. Alles siis, kui 
inimene on piisavalt vana, et aru saada 

õigest ja valest, hakkab ta vastutama oma 
valikute eest. Kuna lapsel ei ole veel patust 
elu, mis tuleb maha jätta, on ta süütu kuni 
ajani, mil ta hakkab mõistma õiget ja valet. 
Seega on imikute ristimine ebavajalik ja 
mittepiibellik. On tõsiasi, et laps tuleb 
siia ilma ja tal on oma vanematelt päritud 
patune loomus, ja ta jagab kohtuotsust, 
mille Aadam sai pärast pattulangemist:  
„Sa oled põrm ja pead jälle põrmuks 
saama!” (1Ms 3:19). Vaatamata sellele ei 
ole lapsed tagasi lükanud lunastust, mille 
Kristus on kõigi jaoks valmistanud. Neil on 
juurdepääs Tema teenetele. Kui emad tõid 
oma lapsi Jeesuse juurde, ütles Ta neile:  
„Laske lapsukesed minu juurde tulla ja 
ärge keelake neid, sest niisuguste päralt 
on Jumala riik!...ning õnnistas neid.” 
(Mk 10:13-16). Jeesus ei ristinud lapsi, 
kuid Ta õnnistas neid. Ka meie peaksime 
seda tegema, kui lapsed on väikesed.

Lasteristimise õpetuse järgi on ristivanemad 
need, kes usuvad lapse nimel ja kostavad 
imikute eest, kellel ei ole veel oma praktilist 
usku. Kuid Piibel ütleb: „Nii tuleb siis 
usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna 
kaudu.” (Rm 10:17). Laps ei saa aru 
jutlustest ega õpetusest, seega ei saa tal 
olla isiklikku usku. Me loeme: „Kes usub 
ja keda ristitakse, see saab õndsaks.” 
(Mk 16:16). Lõpuks võime öelda, et need, 
keda ristitakse, peavad omama isiklikku 
usku. Seega on ristivanemate tegutsemine 
lapse nimel vale. Preestrid ja ristivanemad 
väidavad, et laps leiab oma usu hiljem 
läbi leeriskäimise, kuid siin pole mingit 
garantiid.

Vaadelgem mõnda Piibli näidet ristimisest. 
Pane tähele, et selle alus on usk.
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Siin kõneles Paulus Filipi linnas 
vangivalvurile ja kõigile tema majas 
viibijaile. Nad võtsid Jeesuse Kristuse vastu 
ja nad ristiti. Kui siin viibis ka lapsi, siis 
pidid nad olema piisavalt vanad, et mõista, 
mida ütles Jumal Sõna.

Sõna „ristimine“ (ingl k baptism) 
tuleb sõnast baptismo, mida kasutati, 
kui kirjeldati eseme täielikku vee alla 
uputamist. Kui sepp sepistas rauast välja 
mingi kujuga eseme ja soovis, et see püsiks 
tugevana, kastis ta selle karastamiseks üleni 
vette. Läbi ristimise (vee alla kastmise) 
näitab inimene sümboolselt, et ta on vastu 
võtnud Jeesuse ohvrisurma, matmise ja 
ülestõusmise. Ristimine sümboliseerib 
sisemist muutust – patu veehauda 
matmist, selle Jeesusele andmist, et Tema 
saaks selle lepitada – ja ülestõusmist uuele 
elule Kristuses.

Siinkohal üks tsitaat Piibist, mis seda 
kirjeldab: „Või te ei tea, et nii mitu, kui 
meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, 
oleme ristitud tema surmasse? Me oleme 
siis surmasse ristimise kaudu ühes 
temaga maha maetud, et otsekui Kristus 
on surnuist üles äratatud Isa au läbi, 
nõnda meiegi käiksime uues elus.” (Rm 
6:3-4).

See tekst teeb selgeks, et ristitav inimene 
on vee alla „maetud” ja „tõuseb üles” uueks 
eluks Kristuses. See pole see, mis toimub 
väikelaste ristimisel ehk veega piserdamisel.

Piibel nimetab ristimist „hea südametun-
nistuse tõotamiseks Jumala ees“ järgmises 
kirjakohas: „Selle vastutähendus, ristimi-
ne, teeb meid nüüd ka õndsaks, (ei mitte 

Kui Filippus kuulutas evangeeliumi 
Jeesusest ühele etioopia mehele, ütles too 
Filippusele: „Ennäe vett! Mis keelab, et 
mind ei peaks ristitama?” Aga Filippus 
ütles: ”Kui sa usud kõigest südamest, 
siis võib see sündida!” Tema vastas ning 
ütles: „Mina usun, et Jeesus Kristus on 
Jumala poeg!” Ja ta käskis tõlla peatada, 
ja nad astusid mõlemad maha vette, 
Filippus ja kojaülem; ja ta ristis teda.” 
(Ap 8:26-38).

Kui Filippus kuulutas evangeeliumi 
Samaarias, võtsid paljud sõnumi vastu. 
Piibel räägib meile Filippuse kuulutustöö 
tulemustest: „Aga kui nad Filippust 
uskusid, kes neile kuulutas evangeeliumi 
Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, 
siis ristiti nii mehi kui naisi.” (Ap 8:12). 
Ristitud said mehed ja naised, mitte lapsed. 

Me leiame Piiblist loo vanglaülemast, kes 
ristiti koos kõigiga, kes majas viibisid. 
Keegi ehk väidab, et siin pidi olema ka 
lapsi, keda samuti ristiti. Kuid siin pole 
mainitud, et läheduses oleks olnud ühtki 
väikelast. Siin on öeldud, et need inimesed, 
kes kuulasid hoolega, mida jutlustati, said 
ristitud ja võtsid vastu Jeesuse Kristuse 
oma isiklikuks Päästjaks. 

Loeme selle loo: „…tõi nad ka välja ning 
ütles: „Isandad, mis ma pean tegema, 
et ma õndsaks saaksin?” Aga nemad 
ütlesid: „Usu Issandasse Jeesusesse, 
siis saad õndsaks sina ja su pere!” Ja 
nad kuulutasid temale Issanda sõna ja 
kõigile, kes olid tema kojas. Tema võttis 
nad sel öötunnil enese juurde ja pesi 
nende haavad. Ja ta ristiti sedamaid ja 
kõik tema pere.” (Ap 16:30-34).
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roojuse ärasaatmine liha pealt, vaid hea 
südametunnistuse tõotamine Jumalale) 
Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi.“ (1Pt 
3:21, 1739. a tõlge).

Enne, kui asume kellegagi lepingut allkir-
jastama, on oluline teada lepingu tingi-
musi ehk millega me sellele alla kirjutades 
nõustume. Enne ristimist on oluline pü-
hendada rohkem aega Piibli õppimisele ja 
palvetamisele, tutvudes lepingu tingimus-
tega. See on üks põhjustest, miks on seda 
nimetatud „usuristimiseks” ja „täiskasva-
nute ristimiseks”. Enne ristimist tuleb teha 
vabatahtlik otsus – lubada Jumalal ennast 
muuta – palvetada, et Jumal annaks meile 
jõudu järgida Jeesust kõigis olukordades. 
(1Pt 2:21). Ristimine on väline märk muu-
tumisest, mis on sisemiselt juba toimunud.

Leeriskäimine seati katoliku kiriku poolt 
sisse 13. sajandil. Tegelikult ainult vähesed 
neist, kes käivad leeris, usuvad, et Jeesus on 
nende isiklik Päästja. See vaatemänguline 
rituaal ei täida tegelikult oma eesmärki. 
Martin Luther kõrvaldas oma kirikust 
leeritalituse. Ta nägi selles üht enesepettuse 
vormi. Ta pidas silmas, et siin vaid 

teeseldakse, tehakse „nagu enamus teeb”, 
antakse üksteisele tühje lubadusi, mida 
pikemas perspektiivis kunagi ei täideta. 
Norras näiteks polnud leeritalitust üldse 
kuni 1736. aastani, mil see kasutusele 
võeti.

Väikelaste ristimine ja leer on inimeste 
poolt kasutusele võetud traditsioonid. 
Need on Piibli ristimist asendavad vormid. 
Siin näeme, kuidas Hingevaenlane 
töötab. Ta asendab Piibli tõe võltsinguga 
– millegagi, mis on sarnane, kuid ometi 
teistsugune.

Piibel ütleb, et on „üks Jumal, üks usk 
ja üks ristimine”. (Ef 4:5). Oleme juba 
näinud, et õige ristimine pole mitte laste 
ristimine/piserdamine, vaid usuristimine, 
mille eelselt inimene kuuleb evangeeliumi 
ja teeb siis isikliku otsuse võtta vastu Jeesus 
Kristus oma lunastajaks.

Inimene, keda ristitakse, järgib Jeesuse 
eeskuju. Jeesus ristiti täiskasvanuna, 
kolmekümne aastasena, Jordani jões. Jeesus 
ei vajanud ristimist, sest Ta oli patuta ega 
vajanud lunastust. Sellest hoolimata, Ta 
ristiti meile eeskujuks (Mt 3:13-17), et me 
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võiksime käia Tema jälgedes. (1Pt 2:21).

Oleme lugenud, kuidas inimene maetakse 
ristimisel veehauda ja ta tõuseb üles uuele 
elule Jeesuses. Pöördugem tagasi piibelliku 
ristimise juurde ja ärgem järgigem katoliku 
kiriku või ärataganenud protestantismi 
kombeid. Laste ristimine ja leer on katoliku 
traditsioonid ja need, kes arvavad, et saavad 
päästetud seetõttu, et nende vanemad 
on nendega need toimingud läbi teinud, 
on pettuse ohvrid. Nad ei ole teinud läbi 
piibellikku ristimist. Ühtegi teist kehtivat 
ristimise vormi pole aga Jumala Sõna 
järgi olemas. Kõik, kes järgivad Jeesuse 
eeskuju, teevad läbi piibelliku ristimise. 
Laste ristimine/piserdamine ei ole piibellik 
ristimine. Laste asemel usuvad nende 
vanemad ja ristivanemad, kuid tegelikult 
peab ristitaval endal olema isiklik usk. 
Jeesus ütles Nikodeemusele: „Tõesti, tõesti 
ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja 
Vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda.“ 
(Jh 3:5).

Jeesus ütles, et me ei saa minna Jumala Rii-
ki, kui me pole sündinud veest ja Vaimust. 
See peaks meie silmad avama!

Saagem siis osa Jeesuse ristimisest, usuris-
timisest! Laste ristimine/piserdamine ei ole 
ristimine. See on eksitav inimeste välja-
mõeldud traditsioon.

9  Katoliku kirik ütleb, et lunastus on 
sakramentides: ristimises, armulauas, pihis 
jne. Luther õpetas algul samuti neid asju, 
kuna ta oli üles kasvanud katoliiklasena. 
Ühel päeval aga, kui ta roomas üles mööda 
Pilaatuse treppi Roomas, tuletati talle 
meelde sõnad Pühakirjast: „Õige elab 
usust!” (Rm 1:17). Luther tõusis maast 
üles ja tõdes, et ta oli roomanud põlvili, 
et teenida ära lunastust. Ta oli mõelnud, et 
tema teod võivad teda päästa. Nüüd säras 
tema meeltes uus valgus! Ta mõistis, et 
ainult usk Jeesusesse Kristusesse, maailma 
Päästjasse, võib päästa. Teod ei päästa 
meid, ehkki teod on usu viljad. (Mt 5:8). 
Kui Luther selle teema uurimist jätkas, 
avastas ta Jumala Sõnast veel mõningaid 
tähtsaid tekste, mis räägivad õigusest 
usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Kui me 
tuleme Jeesuse juurde just sellistena nagu 
oleme, kõigi oma pattudega, peame oma 
pattu tunnistama, kahetsema ja andestust 
paluma. Siis annab Jeesus meile meie patud 
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andeks ning Tema õigus saab Tema armust 
meile osaks usu läbi. Tema väärtus asendab 
meie väärtusetuse. See tuleb Jumala armu 
läbi ja meie usu kaudu.

Mõtle, millist vabanemist tähendas see 
Lutheri jaoks. Sina ja mina võime kogeda 
sedasama vabanemist, kui me järgime 
Jumala plaani.

Vaatleme mõnda Pühakirja mõtet usust: 

„Aga usk on kindel usaldus selle vastu, 
mida oodatakse ja veendumus selles, 
mida ei nähta.” (Hb 11:1).

„Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu 
Kristuse sõna kaudu.” (Rm 1:17).

„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! Sest Jumal ei ole oma Poega 
läkitanud maailma, et ta maailma üle 
kohut mõistaks, vaid et maailm tema 
läbi õndsaks saaks.” (Jh 3:16-17).

„Aga Jumal, kes rikas on halastusest, oma 
suure armastuse pärast, millega ta meid 
on armastanud, kuigi me olime surnud 

üleastumistes, on meid ühes Kristusega 
teinud elavaks – armust olete õndsaks 
saanud – ja on meid ühes temaga üles 
äratanud istuma taevalikku olukorda 
Kristuses Jeesuses, et osutada tulevail 
ajastuil oma armust ülemäärast rikkust 
helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. 
Sest te olete armust õndsaks saanud usu 
kaudu ja see pole mitte teist enestest; 
see on Jumala and; mitte tegudest, et 
ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme 
tema teos, Kristuses Jeesuses loodud 
headele tegudele, mis Jumal on enne 
valmistanud, et me käiksime nendes.” 
(Ef 2:4-10).

„Kes usub ja keda ristitakse, see saab 
õndsaks.” (Mk 16:16).
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MILLIST ROLLI MÄNGIVAD SIIS 
MEIE PÄÄSTMISES TEOD? 

Oleme lugenud: „Sest meie oleme tema 
teos, Kristuses Jeesuses loodud headele 
tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, 
et me käiksime nendes.” (Ef 2:10).

Ristija Johannes kutsus üles meeleparan-
dusele, öeldes: „Seepärast kandke õiget 
meeleparanduse vilja!” (Mt 3:8).

Jakoobus kirjutas: „Nõnda ka usk, kui tal 
ei ole tegusid, on iseenesest surnud.” (Jk 
2:17).

Usk ilma tegudeta on surnud ja head teod 
on usu vili.

Usu läbi tõi Aabel parema ohvri kui Kain.

Usu läbi ehitas Noa laeva.

Usu läbi läks Iisraeli rahvas läbi Punase 
mere.

Usu läbi tegid need inimesed midagi. See 
ongi õigus usu läbi.

Kui me võtame vastu Kristuse õiguse, 
peame palvetama jõu pärast elada Tema 
õiguses. Siis saavad meist Tema tõelised 
tunnistajad.

„Kui teie teate, et tema on õige, siis te 
mõistate, et igaüks, kes teeb õigust, on 
temast sündinud.“ (1Jh 2:29).

„Lapsukesed, ärgu ükski teid eksitagu! 
Kes teeb õigust, see on õige, nõnda nagu 
temagi on õige.” (1Jh 3:7).

Seega ei peitu jõud elada õiget elu ja kanda 
head vilja mitte meis endis, vaid Kristuse 
väes, millesse usume. Paulus teatab: „Sest 
Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate 
ja tegutsete tema hea meele järele.” (Fl 
2:13).

Katoliku kiriku ja luteri kiriku vahel on 
olnud erimeelsused pärast seda, kui Luther 
astus üles ja hakkas jutlustama õigusest 
usu läbi. 1999.aastal need kaks kirikut 
koostasid ühise dokumendi õigusest 
usu läbi – pärast mitmeid diskussioone 
– endisest palju diplomaatilisemalt ja 
oikumeenilisemalt. Dokument sai nimeks 
“Ühisavaldus Õigeksmõistuõpetusest”. See 
deklaratsioon ehk kokkulepe allkirjastati 
31.oktoobril 1999. aastal, täpselt 482 
aastat pärast seda, kui Luther naelutas oma 
teesid Wittenbergi kiriku uksele. Oma 
teesides juhtis ta erilist tähelepanu usule ja 
usust õigeksmõistmisele.

Dokument “Ühisavaldus Õigeksmõistu-
õpetusest” tõi Lutheri kiriku tagasi Rooma 
alla, tunnistades taas pääsemist läbi sakra-
mentide. 
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ALLA ON ANDNUD 
PROTESTANDID, MITTE ROOMA

500 aastat pärast Wittenbergi võime näha, 
et katoliku kirik ja protestandid tähistavad 
Lutheri aastapäeva koos. See minimaliseerib 
Lutheri põhjalikku lahkulöömist Roomast 
ja teatab, et me elame nüüd uues ajastus 
ning seisame üheskoos, et edendada 
maailmas rahu. Kuid see rahu on soetatud 
läbi oikumeenia, diplomaatia ja enamuse 
häälte. Jeesus ütles: „Rahu ma jätan teile; 
oma rahu ma annan teile; mina ei anna 
teile nõnda nagu maailm annab.” (Jh 
14:27).

Tõeline rahu saavutatakse ainult siis, kui 
võtame oma ellu Jeesuse Kristuse kui 
Issanda; kui me tunnistame oma patud 
ja saame andestuse Jeesuselt, võttes vastu 
Tema õiguse armust ja usu läbi. Kui see 
otsus on tehtud, siis saavad usklikud oma 

elu jõuallikaks Püha Vaimu. Seeläbi saab 
võimalikuks kõndida Jeesuse jälgedes ja 
teha häid tegusid.

Maailm ei suuda anda seda tõelist 
rahu. Need, kes valivad järgida Rooma 
meetodeid, mis lähevad vastuollu Jumala 
tahtega, ei saavuta seda sisemist rahu, mida 
ainult Jumal võib anda. Peame valima oma 
Päästjaks Jeesuse Kristuse ja olema Temale 
kuulekad – siis on Tema jõud meis, kui 
astume Tema jälgedes kitsal teel.

Reformaatorid mõistsid, mida tähendab 
võtta vastu pääste Jeesuses Kristuses. Nad 
ei mõistnud veel päris kõike, kuid:

• anabaptistid mõistsid õige ristimise 
põhimõtet

• Luther mõistis armu tähtsust

• Hus mõistis kuulekuse olulisust

• Wesley nägi pühitsuse tähtsust

• valdeslased oskasid hinnata Piiblit

• Miller mõistis Jeesuse teise tuleku 
tähendust

Kuidas on lood meiega? Oleme õppinud 
midagi neist kõigist ja oleme seega 
teadlikumad kui need, kes on käinud meie 
eel.  Nüüd aga tuleb meil näha asju suures 
plaanis. Me peame nüüd kuulutama neid 
tõdesid, sealhulgas usku, armu, päästet, 
elu Kristuses, Püha Vaimu tööd, armus 
kasvamist, iseloomu arendamist, Vaimu 
vilju, Jeesuse teist tulemist ja – viimasena, 
kuid mitte tähtsusetumana – kõige selle 
järgimist.

10  Katoliku kirik on püüdnud muuta 
Jumala kümmet käsku. Kahjuks kasutas 
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Luther oma katekismuses kümne käsu 
katoliiklikku versiooni. Ta kasvas üles 
katoliiklasena ega taibanud katoliku kiriku 
poolt tehtud eksitavaid vigu suhtumises 
Jumala kümnesse käsku.

Katoliku kirik eemaldas oma katekismuses 
teise käsu ja jagas kümnenda käsu kaheks. 
Lisaks sellele eemaldati osa neljandast 
käsust. See on tõenäoliselt maailma üks 
suuremaid võltsinguid. Sellest hoolimata 
usuvad paljud, et katoliku kirik on kristlik 
kirik. Ent kristlased peavad järgima 
Kristust, mitte muutma Tema poolt 
öeldut või kirjutatut nagu katoliku kirik 
on teinud, ja seda mitte üksnes Jumala 
käsuga. Seepärast me nõustume Lutheri 
ja reformaatoritega, kes nägid selgelt, et 

paavst omab antikiristuse tunnuseid.

Martin Luther ise sõnastas selle nii: „Ma 
väitsin varem, et paavst on Kristuse 
asemik; nüüd ma kinnitan, et ta on meie 
Issanda vaenlane ja Saatana apostel.” 
 (D’Aubigné, b 7 ch 6).

Kui paavsti bulla jõudis Lutherini, ütles ta: 
„Ma põlgan ja ründan seda kui õelat ja 
valet. ... Jeesus Kristus ise mõistetakse 
selles hukka. ... Ma rõõmustan hädade 
pärast, mis mulle parimal põhjusel osaks 
saavad. Ma tunnen suuremat vabadust 
oma südames; sest viimaks ma tean, et 
PAAVST ON ANTIKRISTUS NING 
ET TEMA TROON ON SAATANALT 
ENDALT.“  (D’Aubigné, b 6 ch 9)
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Kui paljud luterlased ütlevad täna sedasa-
ma? Küsigem teisiti: Kas luterlik kirik ise ei 
ole mõnevõrra antikristus selles, et pühit-
seb puhkepäevana pühapäeva?

Nagu varem märgitud, on paavstlus oma 
katekismuses eemaldanud suure osa 
neljanda käsu tekstist.

Neljas käsk ütleb järgmist: „Pea meeles, et 
sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus 
päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma 
talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, 
sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei 
tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise 
ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja 
teenija, ega su veoloom ja võõras, kes 
su väravais on! Sest kuue päevaga tegi 
Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis 
neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: 
seepärast Issand õnnistas hingamispäeva 
ja pühitses selle.” (2Ms 20:8-11). 

Katekismuse neljandas käsus pole mitte 
kusagil viidatud seitsmenda päeva hinga-
mispäevale kui õigele puhkepäevale. Ena-
mus inimesi teab hästi, et Jeesus suri ree-
del. Piibel ütleb, et see oli valmistuspäev 

– päev enne laupäeva. (Mk 15:42-43). 
Sellele järgnevat päeva – laupäeva – nime-
tatakse hingamispäevaks. Piibli järgi on see 
nädala seitsmes ehk viimane päev. Kui Jee-
sus puhkas hauas, olid jüngrid üheskoos ja 
puhkasid vastavalt käsule. (Lk 23:53-56). 
Järgmine päev oli pühapäev. Pühapäev on 
Piibli järgi nädala esimene päev. Sellel päe-
val tõusis Jeesus surnust üles. (Mk 15:42-
47; 16:1-6).

Kõik, kes seda teksti loevad, võivad selgelt 
näha, et pühapäev on nädala esimene ja 
hingamispäev ehk laupäev nädala seitsmes 
päev. Hingamispäev on piibellik puhke-
päev. Kõik kristlased peaksid järgima Jee-
suse puhkepäeva, sest see on Jeesus ise, kes 
seadis sisse seitsmenda päeva hingamispäe-
va kui puhkepäeva. Piibel ütleb: „Kõik on 
tehtud tema läbi.” (Jh 1:1-4). Piibel ütleb 
ka seda, et Jeesus on hingamispäeva Is-
sand. (Mk 2:27-28). See tekst avalikustab 
sellegi, et hingamispäev on tehtud inimes-
te jaoks. Paljud usuvad, et hingamispäev 
anti ainult juutidele, nagu teatab allmär-
kus ühes uues oikumeenilises Piiblis.

See väide pole õige, kuna hingamispäev oli 
sisse seatud juba loomisel. Me loeme ju, et 
Jumal lõi maailma kuue päevaga ja puhkas 
seitsmendal. Seega näeme, et hingamispäev 
on pärit loomisest, mitte Jeesuse ülestõus-
misest. Kristuse ülestõusmispäev on nädala 
esimene tööpäev pärast Jeesuse puhkamist 
hauas seitsmendal päeval. Pole nii, et Jee-
susel oli kaks puhkepäeva teineteise järel 
– seitsmendal ja esimesel nädalapäeval. 
Ei, Jeesus puhkas hauas hingamispäeval ja 
tõusis üles uueks tööks pühapäeval, nädala 
esimesel päeval. Täpselt nii alustas Ta oma 
tööd, maailma loomist, nädala esimesel 
päeval. 
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Mitte kusagil Pühakirjas ei öelda, et Jeesus 
käsib meid lõpetada seitsmenda päeva hin-
gamispäeva pidamise ning pidada selle ase-
mel nädala esimest päeva, pühapäeva. Kui 
Ta oleks seda muutnud, oleks Ta seda ka 
selgelt väljendanud. Ta oleks siis pidanud 
muutma ka kümmet käsku, mis ütlevad 
selgelt, et me peame pidama seitsmen-
da päeva hingamispäeva kui puhkepäeva. 
Veelgi enam – Jumal ei muutu:

„Jeesus Kristus on seesama, eile ja täna 
ja igavesti!” (Hb 13:8)

„Sest mina, Jehoova, ei ole ennast 
muutnud.” (Ml 3:6)

„Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga 
meie Jumala sõna püsib igavesti!” (Js 
40:8)

Katoliku kirik teatab ühemõtteliselt, et 
nemad on muutnud puhkepäeva. Loeme 
rooma-katoliku kiriku katekismusest:

Küsimus: „Milline päev on hingamis-
päev?”
Vastus: „Laupäev on hingamispäev.”
Küsimus: „Miks me peame laupäeva 
asemel pühapäeva?”
Vastus: Me pühitseme laupäeva asemel 
pühapäeva, kuna katoliku kirik kandis 
Laodikea kirikukogul (A.D.336) lau-
päeva pühaduse üle pühapäevale.
Küsimus: Kas tõestate veel mingil moel, 
et kirikul (katoliku kirikul) on võim sis-
se seada kohustuslikke pühi?
Vastus: Kui tal poleks sellist võimu, po-
leks ta saanud teha seda, millega kõik 
tänapäeva religioonid nõustuvad; ta po-
leks saanud asendada nädala seitsmenda 
päeva, laupäeva pidamist pühapäeva, 
nädala esimese päeva pidamisega, millel 

pole mingit piibellikku alust. 

(„Doctrinal Catechism“, p 174 and 
„The Convert’s Catechism of Catholic 
Doctrine“ (1977 edition) p 50).

On huvitav, et pühapäev (Sunday) 
tähendab päikese päeva (the day of the Sun) 
ja mitte Poja päeva (the Son’s day). Keiser 
Constantinus oli esimene, kes kehtestas 
seadusega pühapäeva kui puhkepäeva 
aastal 321 pKr: „Kõik kohtunikud 
ja linnakodanikud ja kõikide alade 
ametimehed puhaku auväärsel päikese 
päeval; kuid need, kes elavad maal, olgu 
vabad põldu harima.“ (History of the 
Christian Church, 5 edition.volume 3,p 
380)

Kordame veelkord, et pühapäev on  päikese 
päev ja mitte Poja päev. (Sun/päike ja son/
poeg kõlavad inglise keeles sarnaselt).

TESTAMENDI VÕLTSIMINE

On päris ilmne, et katoliku kirik on käsile 
võtnud Jumala tahteavalduse ja testamendi 
võltsimise. Tahteavaldus või testament 
kirjutatakse inimese eluajal. Testament 
rakendub, kui inimene sureb, ja siis ei saa 
keegi enam selle sisu muuta. Kui keegi 
testamenti muudab, on see võltsing. Just 
seda on teinud katoliku kirik. Võltsitud 
on selline dokument nagu Jumala kümme 
käsku ja hingamispäev – muutes seda 
pärast Jeesuse surma. See muutus leidis aset 
300 aastat pärast Jeesuse surma. Ilmselt on 
see suurim dokumendi võltsimine ajaloos 
ning see kuritegu on registreeritud taeva 
raamatutes.

Tagajärjed on mõjuvõimsad. Miljonid 
inimesed on selle võltsingu tulemusel pe-
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tetud. Tunneme kaasa nendele inimestele, 
kes on usaldanud preestreid ja pastoreid 
ning uskunud, et neile on jutlustatud tõde 
Jumala Sõnast. Ent nüüd on saabunud aeg 
katoliku kiriku pettused ja tagakiusami-
sed paljastada. Inimesed võiksid nüüd ära 
pöörduda nendest katoliku kiriku mitte-
piibellikest õpetustest.

Paavst Johannes Paulus II tunnistas 
oma apostellikus kirjas Dies Domini: 
„Seepärast tundsid kristlased, kes on 
kutsutud kuulutama Kristuse vere 
läbi võidetud vabadust, et neil oli 
õigus viia hingamispäeva tähendus üle 
ülestõusmise päevale.“ (Dies Domini, 
point 63, published May 1998). 

Ta lisab: „Pühapäeva vaimulikud ja 
pastoraalsed rikkused on antud meile 
traditsiooni kaudu.”

Kas näete siin paavsti deklaratsiooni nõrka 
külge? Paavst tunnistab avameelselt, et 
hingamispäeva pidamine on muudetud 

pühapäeva pidamiseks. Katoliku kirik 
tunneb, et tal on autoriteeti teostada 
sellist muutust. Siinkohal tõstetakse oma 
autoriteet üle Piibli autoriteedi. Nad 
tundsid, et neil on õigus muuta Jumala 
seatud hingamispäeva. Kui teete oma 
otsuseid tunnete põhjal, siis võib selle 
tulemuseks olla palju kummalisi otsuseid.

Paavst tunnistab sedagi, et pühapäev kui 
puhkepäev on traditsioon. Miks ei võiks 
ka teised konfessioonid olla sama ausad 
ja tunnistada, et pühapäev on pelgalt 
traditsioon? Et katoliku kirik on püüdnud 
viia hingamispäeva tähenduse üle 
ülestõusmise päevale, on läbini väär – neil 
ei ole selleks õigust – kuid nad vähemalt 
tunnistavad, et nad on selle muutuse 
sisse viinud. Siiski, kohtupäeval ei ole 
oluline ainult see, kas oleme oma patud 
üles tunnistanud, vaid ka see, kas oleme 
tahtnud meelt parandada ja Jumala tahet 
järgida.

Tark mees Saalomon kirjutas: „Lõppsõna 
kõigest, mida on kuuldud: „Karda 
Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga 
inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod 
kohtusse, mis on iga salajase asja üle, 
olgu see hea või kuri!” (Kg 12:13-14).

Vaatame paari tsitaati katoliiklikest allika-
test:

„Katoliku kirik muutis oma jumaliku 
missiooni tõttu laupäeva pühapäevaks 
tuhat aastat enne protestante.“ (Catholic 
Mirror, Sept.1893). 

„Pühapäev on meie autoriteedi märk. 
Kirik seisab Piiblist kõrgemal ja hin-
gamispäeva üleviimine pühapäevale on 
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tõend sellest.“ (Catholic Record, London/
Ontario, Sept. 1923).

Taaskord väidab katoliku kirik end seisvat 
Piiblist kõrgemal. Nad ütlevad, et neil on 
jumalik õigus muuta aegu ja seadusi. (Tn 
7:25). Nende oletatav autoriteet ei ole 
kooskõlas Jumala Sõnaga.

 Kui Saatan Jeesust kiusas, siis tsiteeris Jeesus 
Jumala Sõna. Ta ütles: „…on kirjutatud.” 
(Mt 4:10). Ta andis Pühakirjale oma 
autoriteedi. Neil, kes ei tee Pühakirja oma 
autoriteediks, ei olegi mingit autoriteeti, 
sest autoriteetne on üksnes Jumala Sõna.

...kuid kas jüngrid muutsid hingamispäeva?

Mõned ütlevad, et jüngrid hakkasid lau-
päeva asemel pidama puhkepäevana pü-
hapäeva Jeesuse ülestõusmise mälestuseks. 
Piiblis on aga sellise muutuse osas täielik 
vaikus.

Vaadakem üle kõik  8 refereeringut Piiblis, 
kus mainitakse nädala esimest päeva. 
Neis pole ainsatki korraldust ega vihjet 
kristlaste pühapäevapidamise suhtes, mis 
annaks alust laupäeva kui hingamispäeva 
üleviimisest pühapäevale, nädala esimesele 
päevale. (Mt 28:1; Mk 16:2, 9; Lk 24:1; Jh 
20:1; Ap 20:7; 1Kr 16:2).

Vastupidi, me näeme Apostlite tegude raa-
matust, et jüngrid jätkasid hingamispäeva 
pühitsemist, nagu Jeesus oli neid õpeta-
nud.(Ap 13:14-15; 13:42-44; 16:12-13; 
17:1-2; 18:3-4).

TRENTO KIRIKUKOGU

Katoliku kiriku kõige mõjukam kirikuko-
gu oli Trento kirikukogu (1545-63). Selle 
peamine teema oli “Kiriku doktriinide 
lõplik defineerimine vastusena protes-
tantide valeõpetustele.“ (Catholic Encyc-
lopedia, vol XV, „The Council of Trent”).

Sellel kirikukogul arutati intensiivselt, 
kumb on autoriteetsem, kas Piibel või 
kiriku traditsioon. Huvitav on märkida, 
et lõplik otsus tehti alles viimasel 
koosolekul, kusjuures argumendiks, 
mis eelistas traditsiooni võitu Piibli üle, 
osutus hingamispäeva muutmine. Tehti 
järeldus, et just see muutus tõendas kiriku 
autoriteeti Piibli üle. Kokkuvõte on kirja 
pandud järgmiselt: „Viimaks... said 
kõrvale heidetud kõik kahtlused. Reggio 
peapiiskop ütles oma kõnes selgelt 
välja, et traditsioon seisab kõrgemal 
kui Piibel. Kiriku autoriteet pole seega 
kammitsetud Pühakirja autoriteedist, 
sest kirik muutis ümberlõikamise 
ristimiseks, viis hingamispäeva üle 
pühapäevale, ja seda mitte Kristuse 
käsul, vaid enda autoriteediga.“ (J. 
H. Holtzman, Canon and Tradition, 
published in Ludwigsburg, Germani, in 
1859, p. 263).

Nüüd oleme jõudnud asja tuumani. 
Protestandid ja reformaatorid ütlesid 
ja ütlevad tänapäevalgi, et nende usu 
ja õpetuse alus on Pühakiri ja ainult 
Pühakiri. Kuid katoliku kirik protesteerib 
selle vastu, öeldes: „Ei! Protestantidel ei 
ole autoriteediks ainult Pühakiri, sest 
nad pühitsevad puhkepäevana Piibli 
nädala esimest päeva – pühapäeva, ehkki 
Piibel ütleb, et peaksime pühitsema 
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hingamispäeva, nädala seitsmendat päeva.” 
Selles küsimuses tuleb katoliku kirikuga 
nõustuda. Nad tunnistavad ausalt, et 
nad on viinud puhkepäeva laupäevalt 
pühapäevale – nädala seitsmendalt 
päevalt nädala esimesele päevale. Samal 
ajal noomivad nad  protestante, sest 
viimased ütlevad end toetuvat Piiblile, 
kuid tegelikkuses ei tee nad seda, kui 
järgivad katoliku traditsiooni, pidades 
puhkepäevana nädala esimest päeva.

„Protestantidele on jäänud vaid üks 
varjupaik. See on seista kindlalt ja 
täielikult kirjutatud Sõna, Piibli ja 
ainult Piibli alusel. Pole veel liiga hilja 
protestantide mainet päästa. Kas nad 
teevad seda? Kas nad seisavad kindlalt 
protestantismi alustel? Või jätkavad nad 
õigustamatul, enesele vasturääkival ja 
ennasthävitaval positsioonil, nimetades 
end protestantideks, seistes samal ajal 
katoliku kiriku pinnal ja alludes selle 
autoriteedile? Kas järgivad nad Issanda 
hingamispäeva, seitsmendat päeva, 
vastavalt Pühakirjale? Või järgivad nad 
pühapäeva, vastavalt katoliku kiriku 
traditsioonile?” (Catholic Mirror, Sept 
2.9.16.23.1893 pealkirja all Rooma 
vastuväited)

KALLIS SÕBER! KUMMALE 
POOLELE ASUD SELLES 

KÜSIMUSES SINA?

Martin Lutheril oli julgust seista ja noomi-
da katoliku kirikut, mille ta ka hiljem hül-
gas. Kui ta alustas muutustega, ei olnud tal 
veel selget arusaamist Jumala käsust, seal-
hulgas puhkepäevast.  Need, kes on jätka-
nud reformide tööd pärast Lutheri surma 
ja oleksid pidanud minema Lutherist veel 

kaugemale, on selle asemel Rooma tagasi 
pöördunud.

Mis puutub pühapäeva, siis selles küsi-
muses on protestandid läinud viltu. Nad 
on vastu võtnud katoliku traditsiooni ega 
ole seega saavutanud oma eesmärki järgi-
da Piiblit ja ainult Piiblit kui oma usu ja 
õpetuse ainuõiget autoriteeti. Järk-järgult 
on mindud tagasi Rooma oma põhimõte-
test lahtiütlemise tõttu. See kompromiss 
ja taasühinemine saab tähistatud siis, kui 
tähistatakse Lutheriga seotud 500. juube-
lit koos katoliku kirikuga. See on vaimne 
liit, kus eksisteerib ühtsus selles mõttes, 
et enam ei ole (väheste eranditega) tõelisi 
protestante, kuna tänapäeva protestandid 
järgivad nii Piiblit kui ka traditsiooni just 
nii, nagu seda teeb katoliku kirik.

Vaatame nüüd mõningaid kõige ebapii-
bellikumaid katoliiklikke traditsioone, mis 
on omaks võetud luteri kiriku ja ka paljude 
teiste protestantlike kirikute poolt:

1. Luterlik kirik järgib pühapäeva tradit-
siooni, millel pole piibellikku alust. Piibli 
seitsmenda päeva hingamispäeva asemel 
pühitsetakse pühapäeva, nädala esimest 
päeva.

2. Luterlik kirik järgib usuristimise asemel 
väikelaste ristimist, millel pole piibellikku 
alust.

3. Luterlik kirik järgib leeritraditsiooni, 
mille kohaselt 13-14aastased kinnitavad 
usku, mida nad lastena „ristitud“ saades 
pole isiklikult valinud.

Millise tugeva ja tõsise hoiatuse annab Jee-
sus neile, kes teisi eksitavad?
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Jeesus ütles: „Aga kes pahandab ühe neist 
pisukesist, kes minusse usuvad, selle-
le oleks parem, et veskikivi tema kaela 
poodaks ja ta uputataks mere sügavusse. 
Häda maailmale pahanduse pärast! Sest 
pahandused peavad tulema, kuid häda 
sellele inimesele, kelle läbi pahandus tu-
leb!” (Mt 18:6-7).

JÄRELDUS

Reformatsioon ei saavutanud edu pikas 
perspektiivis, kuna pole järgitud Piiblit ja 
ainult Piiblit. Sellele viitab selgelt tõsiasi, 
et reformatsiooni ja protestantismi saadi-
kud pühitsevad puhkepäevana pühapäeva.

Paljud väidavad, nagu oleks reformatsioon 
lõppenudki Lutheriga. Siiski peab see jät-
kuma kuni aegade lõpuni. Lutheril oli 
hiigelsuur ülesanne: levitada valgust, mille 
andis talle Jumal. Kuid Luther ei saanud 
täit valgust, mis tuli maailmale edastada. 
Tollest ajast tänaseni on lisandunud Pü-
hakirjast täiendavat valgust ning lahti on 
rullunud uued tõed. 

Mis on saanud reformaatorite piibellikust 
usust? Vajame täna uut reformaatorit – ise-
gi palju reformaatoreid! Inimesed peavad 
nägema paljudes kirikutes eksisteerivaid 
eksiõpetusi. Samal ajal peavad inimesed 
kuulma selget ja õiget Piibli sõnumit käes-
olevale ajale. Sellest võime lugeda Ilmu-
tusraamatu 14. peatüki salmidest 6-12 ja 
18. peatüki salmist 4. Kes seisaks Jumala 
ürituse eest nagu vapper Luther?

Tänapäeval tundub, nagu oleks kogu maa-
ilm moonutatud ning selle taga olevad 
jõud võitluse võitnud. Kuid Piibel paljas-
tab need jõud, kes on sõjas Kristuse vastu. 
Piibel räägib ka nendest, kes on Kristuse 

poolel. (Ilm 17:12-14). Selgub, et ikkagi 
Jumal kontrollib kõike ja seab ka piirid. 
Aegade lõpuni kestva suure reformatsioo-
ni-lahingu võidavad lõpuks Jumala poolel 
olijad!

VIIMANE SUUR TEST

Piibel avalikustab, et maailma viimane 
test, vahetult enne Jeesuse Kristuse, maail-
ma Lunastaja taastulekut, on jumalakum-
mardamise test. Piibel kirjeldab seda järg-
miselt: „Ja temale anti meelevald anda 
metsalise kujule vaim, et ka metsalise 
kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi 
ei kummarda metsalise kuju, ära tape-
taks. Ja tema teeb, et kõik, nii pisukesed 
kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii 
vabad kui orjad, võtavad märgi oma pa-
rema käe peale või oma otsaesisele, ja et 
ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga 
see, kellel on see märk: metsalise nimi 
või tema nime arv. Siin on tarkus! Kel-
lel on mõistust, see arvaku ära metsalise 
arv, sest see on inimese arv. Ja tema arv 
on kuussada kuuskümmend kuus.” (Ilm 
13:15-18).
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Niisiis tehakse test, et näha, kas me kum-
mardame Jumalat kui Loojat, või „metsa-
list”, võttes vastu tema märgi. Küsimus on 
kummardamises, mitte mikrokiibis. Paljud 
usuvad, et metsalise märk on mikrokiip. 
Mikrokiipe või teisi elektroonilisi süsteeme 
võidakse kasutada küll nende kontrollimi-
seks, kes ei võta vastu metsalise märki ega 
saa seetõttu osta ega müüa. 

Kui sularaha on käibelt eemaldatud ning 
kasutusel on üksnes kaardid, siis 
kaardi blokeerimine pole 
mingi probleem. Mik-
rokiibid on kas kaar-
dil või implan-
taadina inimese 
kehas, näiteks 
naha all. Pole 
ju probleem 
blokeerida üks 
kaart.

Neid, kes met-
salise märki vas-
tu ei võta, karista-
takse selle eest, kuna 
nad pole kuulekad ega 
lojaalsed ülemaailmsele 
valitsevale võimule. Nende 
karistus seisneb siis ostmise ja müümise 
õiguse äravõtmises.  Piiblis oli öeldud, et 
märk võetakse kas käe peale või otsaesisele. 
Need mõisted on sümboolsed. Otsaesine 
sümboliseerib mõistust/arusaamist ja käsi 
tegusid. (5Ms 11:18). Me teeme oma ot-
sused ja valikud aju otsmikusagaras. Me 
võime otsustada võtta vastu metsalise märk 
oma mõistuses või oma tegudega.

Piibel ütleb, et peaksime kummardama 
Teda, kes tegi taeva ja maa. Neljas käsk 

täpsustab isiku, keda peaksime kummar-
dama – Teda, kes lõi maailma kuue päe-
vaga ja puhkas seitsmendal. Kuna päev, 
mil puhkame, on märk sellest, keda kum-

mardame, saab sellest sõnakuulmise 
põhiküsimus vahetult enne 

Jeesuse teist tulemist. 
Elame ajal, mil maa-

ilma liidrid teevad 
lobitööd, et teha 
pühapäeva s t , 
nädala esime-
sest päevast 
puhke-, pere- 
ja jumalakum-
m a r d a m i s e 

päev. Euroopas 
püüab Euroopa 

Pühapäeva Al-
lianss väga aktiivselt 

kehtestada pühapäeva 
kui iganädalast puhke- ja 

perepäeva. Ka USA-s on laialt 
levinud religioosseid liikumisi, mis 

töötavad sama eesmärgi nimel, teiste seas 
näiteks The Christian Coalition (Kristlik 
Koalitsioon) ja The Lord’s Day Alliance 
(Issanda Päeva Allianss).

Pühapäev kui puhkepäev on vastuolus  Ju-
mala Sõna ja kümne käsuga. Meil tuleb 
kummardada Jumalat päeval, mille Tema 
ise on meile puhkamiseks eraldanud – 
hingamispäeval, Piibli nädala seitsmendal 
päeval. Maailma testitakse varsti sellega, 
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sega. (Ilm 13:15-16). Kuid me peame oma 
otsuse tegema juba täna, sest keegi meist 
ei tea, kui palju meile elupäevi on antud. 
Täna on päästepäev. „Täna, kui te kuulete 
tema häält, ärge paadutage oma süda-
meid.” (Hb 3:7-8).

Kui me teeme otsuse järgida Jeesust täna, 
saab olema kergem järgida Teda homme!

Süvene hoolega järgmistesse 
Piibli tekstidesse:

„Kui te mind ar-
mastate, siis pi-

dage minu kä-
susõnu!” (Jh 
14:15).

„Sellest me 
tunneme, et 
me armas-
tame Juma-
la lapsi, kui 

a r m a s t a m e 
Jumalat ja täi-

dame tema käske. 
Sest see on Jumala 

armastus, et me peame 
tema käske, ja tema käsud 

ei ole rasked!” (1Jh 5:2-3).

„Kes ütleb: „Mina tunnen teda”, ega pea 
tema käske, see on valelik ja tõde ei ole 
tema sees. Aga kes peab tema sõna, selles 
on tõesti Jumala armastus saanud täius-
likuks. Sellest me tunneme, et me oleme 
tema sees.” (1Jh 2:4-5).

„Minu lambad kuulevad minu häält ja 
mina tunnen neid ja nemad järgivad 
mind.” (Jh 10:27).

kummale ollakse lojaalsed, kas Temale, 
kes lõi taeva ja maa, seades loomisel sisse 
puhkepäeva, või kummardatakse metsalist 
(paavstlust), võttes vastu tema märgi.

Oleme juba lugenud mõned tsitaadid ka-
toliku kirikust, kus nad ütlesid, et neil on 
märk. Nad väidavad, et see märk on tun-
nistuseks nende võimust muuta aegu ja sea-
dusi ning seada sisse uusi traditsioone, 
kuna nad muutsid puhkamise 
päeva. Piibel ütleb, et just 
nii see lähebki. Taanie-
li 7:25 öeldakse, et 
see kirik muudab 
aegu ja seadusi. 
Nägime, et ta 
ongi viinud 
hingamispäe-
va (laupäeva) 
pühapäevale.

Ja nüüd, kui 
oleme kõigest 
sellest teadlikuks 
saanud, jääb üle 
vaid küsida:

Millisele autoriteedile 
olema kuulekad ja lojaalsed?

Valik, mille sa teed, osutub elu ja surma 
küsimuseks, sest sa oled nüüd teadlik, 
mida ärataganenud kirik on puhkepäeva-
ga teinud. Piibel ütleb: „Kes siis mõistab 
teha head ja ei tee seda, sellele on see pa-
tuks!” (Jk 4:17).

Otsus, kas kummardada Loojat või teeni-
da „metsalist ja tema märki” on miski, mis 
leiab aset alles tulevikus. See toimub siis, 
kui „metsalise märk” ehk paavstlik püha-
päeva pühitsemine sunnitakse peale seadu-
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VIIMANE ÜLESKUTSE

Nähes paljastumas eksitusi, hoiatame 
me katoliku kiriku kui süsteemi eest, 
mis on vastutav paljude Jumala Sõna 
moonutavate eksituste eest. Sealjuures pole 
me sugugi mitte katoliiklaste vastu. See on 
religioosne süsteem, mida me Jumala 
Sõnaga võrdlesime. Seepärast loodame, et 
see brošüür aitab nii katoliiklastel kui ka 
kõigil teistel teha oma elus ja usus õigeid 
järeldusi.

Usume siiralt, et erinevates konfessiooni-
des, kaasa arvatud katoliku kirikus, on au-
said ja heatahtlikke inimesi. Paljud hakka-
vad vastu pettusele, sealhulgas kümne käsu 
muutmisele, ning rebivad end lahti ahela-
test, mis hoiavad neid kinni eksitustes, kui 
avastavad inimeste seatud traditsioonid, 
mis on hiilinud erinevatesse kirikutesse. 
Samuti usume, et neist, kes tulevad välja 
sellistest kirikutest, saavad võimsad tunnis-
tajad Jumala töö lõpetamisel. Piibli kutse 
Jumala rahvale Baabülonis (katoliikluses 
ja ärataganenud protestantismis) kõlab: 
„Minge välja temast, minu rahvas, et te 

ei saaks tema pattude osaliseks ja teid ei 
tabaks tema nuhtlused!” (Ilm 18:4).

Vastavalt sellele kirjakohale ilmneb selgelt, 
et Baabülonis on palju Jumala lapsi. Kas 
võib juhtuda nii, et enamik Jumala lastest 
täna avastavad end olevat Baabülonis? Kui 
nad näevad valgust Jumala Sõnast ja tõde-
vad, et on olnud petetud just nagu kuna-
gi Martin Luther, siis järgivad nad Piibli 
üleskutset tulla välja Baabülonist ning võt-
ta oma ainsaks autoriteediks Jumala Sõna. 

Ei saa jääda rahulikult kogudusse, kus 
õpetatakse/soositakse ükskõik millist neist 
ebapiibellikest õpetustest, mida vaatlesi-
me kümnes punktis. Tule siis välja sellest 
kirikust, et sa ei saaks osa kohtuotsusest, 
mis langeb jumalatute peale. (Ilm 21:8). 
Pole võimalik seista ühe jalaga Baabülo-
nis ja teisega Jumala poolel. Peame seis-
ma mõlema jalaga kindlalt Jumala poolel. 
Ega sa ei arva, et oled kaitstud, kuna oled 
enamuse hulgas? Piibel ütleb, et lõpuajal 
jääb üle jääk, kes tunnistab end avalikult 
Jumala rahvaks. Piibel kirjeldab neid ini-
mesi mõne sõnaga: „Siin on pühade kan-
natlikkus; siin on need, kes peavad Jumala 
käske ja Jeesuse usku!” (Ilm 14:12). Ja seda 
mitte omaenese jõust, vaid Jumala väe läbi 
meie elus. „Sest Jumal on see, kes teis on 
tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea 
meele järele.” (Fl 2:13). Selline on Jumala 
ustav jääk lõpuajal. Neil on üks süda ja üks 
meel nagu Jeesuse järelkäijatel Piibli neli-
pühi päevil. Neil on Kristuse iseloom. (Gl 
5:22-23).

Olgu meist igaüks osa sellest „jäägist”!
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Sõbralikud tervitused Norrast!
Abel ja Bente Struksnes

Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norra
www.endtime.net ja https://www.youtube.com/user/endtimenet

Rohkem infot käesoleva ja teiste oluliste teemade kohta leiad:
www.amazingfacts.org

www.amazingdiscoveries.org
www.greatcontroversy.net
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from:

www.DrMartinLuther.info

1 John 5:7, 8

pamphlet: „2017 - 500 Years after  
Luther!“ endtime.net, p.13 

Quote: [4.] The Catholic Church believes that the Virgin Mary 
was taken up to heaven and that our prayers are to come to 
her first, in order to reach Jesus and the Father. This is 
something Catholics have fabricated themselves, since Mary 
has been dead for around 2000 years. She lies in the grave 
just like all others who have died and await the resurrection 
morning. (1 Thessalonians 4:15-17). 

The Bible clearly states that “there are three that bear record  
in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and  
these three are one.” (1 John 5:7). We find this text in the King 
James Bible and in the Groundtext Textus Receptus, but not in 
the Catholic Bibles and their Groundtext Codex Vaticanus. The 
Catholic Church suggests that there are four special, holy 
people in heaven, where Mary is the fourth and the one that 
they pray to. 

http://endtime.net/


Dictionary of Theology and Church II (cath.), p. 1272, 
Herder Publisher (excerpt):

“COMMA Johanneum (CJ.) is a secondary (in the view of 
textual criticism), inconsistently transmitted addendum 
to 1 John 5:7: “there are three that bear record in heaven, 
the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three 
are one.” The Fathers of the Eastern Church were not 
familiar with the CJ until the Middle Ages; it has evolved 
from a Trinitarian interpretation (also detectable in the 
works of Tertullian and Cyprian) and could be found in the 
relation of the latter tradition in the print editions of the 
Greek New Testament including the edition of Erasmus, 
its 3rd edition and in the textus receptus.  The majority of 
reformers militated against 'Comma Johanneum'."

The Sacred Scriptures, Editor, Vol. III:

For more than a hundred years it is well known that the 
so-called “Comma Johanneum” in 1st John 5:7 to 8 has 
been an addendum in different translations of the Bible. 
In the fourth and the fifth centuries AD at the latest, 
changes were made in the word of God due to some 
additions.

However, in which way did some traditions - including the 
“Comma Johanneum” and other Trinitarian texts – reach 
the copies of the original text and then even the Holy 
Scripture?



In the early copies comments were written at the margin. 
Later copyists inserted some marginal notes into the 
biblical text. Also translators (and later even the printers) 
sometimes brought their own views influenced by the 
tradition, into the translation.

Once, only a few wealthy could afford buying a copy of the 
Scriptures. For the common people the word of God was 
hidden out of reach behind monastery walls. Just recently 
it has been found out from documents, what happened in 
that time. The so-called “Comma Johanneum”, the verse in 
1st John 5:7-8 has secretly been inserted into the biblical 
text. 

This text inserted in 1 John 5:7-8 “in heaven, the Father, 
the Word and the Holy Ghost, and these three are one. 
And there are three that bear witness on earth: “cannot 
be found in any of the known Greek manuscripts before 
the 11th century after Christ.”

In 1920, Albrecht Ludwig published his translation of the 
New Testament. There we read the the following notice 
concerning 1 John 5:7 and 8:

“These words cannot be found  with any of the ancient 
church fathers, who treated  the doctrine of the Trinity 
from the third to the fifth century. They are also not 
present in any Greek manuscript before the 15th Century. 
Only around 400 AD, the words appear in the Western 
Church. This then inserted the words into the Latin 
Vulgate in the Middle Age and from then on into the Greek 
text. Moreover, the words are missing in all the old 
translations, even in the manuscripts of the Vulgate 
before the 10th Century. “



“Erasmus kept his promise having added the passage to 
[1John 5:7, 8], its third edition (of 1522), however 
expressing his suspicion in an extensive footnote that the 
handwriting [the found Greek manuscript containing this 
addendum] was made specially to refute him. Among the 
thousands of Greek manuscripts that have been checked 
since the time of Erasmus, there are only three further 
ones which contain this spurious passage... The earliest 
known quotation from the “Comma” is a treatise dating 
from the 4th Century that can either be attributed to the 
student or his Priscillian, the Spanish bishop Instantius. 
The “Comma” was probably originally part of an 
allegorical interpretation of the “three witnesses” in the 
text and may have stood as a side note in a Latin 
manuscript of the first Letter of John, from where it came 
into the Old Latin Bible yet in the 5th Century. “

(Quotes from: “The text of the New Testament/ New 
Testament Introduction to the Textual Criticism ‘; III The 
pre-critical period: Textus Receptus” - BM Metzger, 1966)

The more astonishing is the fact that this dubious text in 
the revised edition of the popular “Schlachter 2000” 
suddenly reappears. At least it is admitted on page 1354 in 
the appendix of the new “Schlachter Version 2000”: 

“1 John 5:7-8 (the so-called “Comma Johanneum”): (7) 
Because there are three to bear witness in heaven: the 
Father, the Word and the Holy Ghost, and these three are 
one, (8) and three are the ones who bear witness on earth: 
the Spirit, the water and the blood, and these three are 
the same. The words printed in italics are missing in the 



majority text.”

It has been unfortunately forgotten to be added that the 
“Comma Johanneum” was neither included in the 
Schlachter’s own translation. A text review of Schlachter’s 
Bible translation dated 1905 (at least sixteen editions had 
been published until 1922) regarding the “Comma 
Johanneum” has shown that the spurious text cannot be 
found in 1 John 5:7, 8. Like Dr. Martin Luther, Franz Eugen 
Schlachter would certainly neither allow that later 
generations ever dare adding fake text in his translation.

Biblical and Theological Encyclopedia, Vandenhoek & 
Ruprecht 1959:

"In the late fourth century the doctrine of the Trinity of 
God was formulated by the Church. The Bible itself does 
not contain an explicit statement of the Trinity of God at 
any point.”

The only apparent exception is the so-called <Comma 
Johanneum>, one Western addendum of the fourth 
century to 1 John 5:7: “For there are three who bear record 
in heaven: the Father, the Word and the holy Ghost. And 
these three are one”. It is apparent that this formulation, 
which found entrance into some late Greek manuscripts 
and was admitted in its translation after Luther, should 
replace the missing literal script basis” (p. 607).



1 Timothy 6:13-16
pamphlet: „2017 - 500 Years  
after Luther!“ endtime.net, p.16 

Quote: [6.] The Bible says that it is only Jesus that has 
immortality. It is written: “who is the blessed and only  
Potentate, the King of kings, and Lord of lords; who only hath  
immortality.” (1 Timothy 6:15-16). Only God is immortal. 
Humans are mortal, but when Jesus comes again, they will at 
that time be clothed with immortality.

The Sacred Scriptures, Editor:
1 Timothy 6:13-16

13 I give you charge in the sight of YAHWEH, who gives life to  
all things, and before the Messiah Yahshua, who before  
Pontius Pilate witnessed a good confession;

14. That you keep this commandment without spot,  
unrebukeable, until the appearing of our Master Yahshua the  
Messiah:

15. Which in his times he shall show, who is the blessed and  
only Potentate {YAHWEH}, the King of kings, and  
Sovereign/Master of rulers (Master of master);

http://endtime.net/


16. Who only has immortality {YAHWEH!}; dwelling in the light  
which no man can approach to, whom no man has seen, nor  
can see: to whom is honor and everlasting kingdom! Amen.

Romans 10:17

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of  
YAHWEH.

John 3:16

For YAHWEH so loved the world, that he gave his only  
begotten Son, that whoever believes in him should not  
perish, but have everlasting life.

John 17:3

And this is life eternal, that they should know you the only  
true God/Elohim {YAHWEH} , and him whom you did send,  
even Yahshua the Messiah!

John 8:28-29

Then said Yahshua to them, When you have lifted up the Son  
of man, then shall you know that I am he, and that I do  
nothing of myself; but as my Father taught me, I speak these  
things.



And he that sent me is with me; the Father has not left me  
alone; for I do always those things that please him.

1 Corinthians 11:3

But I would have you know, that the head of every man is the  
Messiah; and the head of the woman is the man; and the  
head of the Messiah is YAHWEH.

John 14:28

You have heard how I said to you, I go away, and come again  
to you. If you loved me, you would rejoice, because I said, I go  
to the Father: for my Father is greater than I.

John 6:57

As the living Father has sent me, and I live by the Father:

so he that eats me, even he shall live by me.

Ephesians 4:4-6

4 There is one body, and one Spirit, even as you are called in  
one hope of your calling;

5 One Master {= Yahshua}, one faith, one baptism,

6 ONE GOD/ELOHIM {=YAHWEH} and Father of all, who is  
above all, and through all, and in you all.



1 John 2:22-23

Who is a liar but he that denies that Yahshua is the Messiah  
(and pronounce him as a second god)? He is the  
antichrist/antimessiah, that denies the Father and the Son.

Whoever denies the Son (pronounce the Son as a second  
god!), the same has not the Father: he that confesses the Son  
has the Father also.

2 John 1:7-11

7 For many deceivers are entered into the world, who confess  
not that Yahshua the Messiah has come in the flesh. This is a  
deceiver and the Anti-Messiah/Antichrist.

8 Look to yourselves, that we lose not those things which we  
have worked, but that we receive a full reward.

9 Whoever goes onward and lives not in the teaching of the  
Messiah, has not YAHWEH: He that abides in the teaching of  
the Messiah, he has both the Father and the Son.

10 If there come any to you, and bring not this teaching,  
receive him not into your house, and give him no greeting:

11 For he that gives him greeting partaker in his evil works.



1 Corinthians 15:22-28

22 For as in Adam all die, even so in the Messiah shall all be  
made alive.

23 But every man in his own order: the Messiah the first  
fruits; afterward they that are the Messiah's, at his coming.

24 Then comes the end, when he shall deliver up the kingdom  
to YAHWEH, even the Father; when he shall have put down all  
rule and all authority and power.

25 For he must reign, till he has put all his enemies under his  
feet.

26 The last enemy that shall be abolished is death.

27 For, he has put all things under his feet. But when he says,  
all things are put under him, it is manifest that he is  
excepted which did put all things under him.

28 And when all things shall be subdued to him, then shall  
the Son also himself be subject to him that put all things  
under him, that YAHWEH may be all in all.

Judah 1:24-25

Now to him that is able to keep you from falling, and to  
present you faultness before the presence of his glory with  
exceeding joy,

To the only God/Elohim {YAHWEH} our Savior, through  
Yahshua the Messiah our Master/Sovereign, be glory and  
majesty, dominion and power, before all time, and now, and  
forever more! Amen.



Revelation 21:3-4

And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the  
tabernacle of YAHWEH is with men, and he will dwell with  
them, and they shall be his people, and YAHWEH himself shall  
be with them, and be their God/Elohim:

And YAHWEH shall wipe away all tears from their eyes; and  
there shall be no more death, neither sorrow, nor crying,  
neither shall there be any more pain: for the former things  
are passed away.



Matthew 28:1 …
pamphlet: „2017 - 500 Years  
after Luther!“ endtime.net, 
pp. 30, 31 

Quote: [10.] In the fourth commandment of the catechism, 
there is nothing that indicates that the seventh-day Sabbath is 
the true day of rest. Most people are well aware that Jesus 
died on Friday. The Bible calls this day the preparation day, the 
day before the Sabbath (Mark 15:42-43). The day after is called 
the Sabbath. It is the Bible’s seventh and last day in the week. 
As Jesus rested in the grave, the disciples were gathered and 
rested according to the commandment (Luke 23:53-56). The 
next day was Sunday. Sunday is the Bible’s first day of the 
week. On this day Jesus arose from the dead. (Mark 15:42-
47; 16:1-6).

All who read these texts can clearly see that Sunday is the 
Bible’s first day of the week and the Sabbath is the seventh 
day of the week. The Sabbath is the Bible’s day of rest.

http://endtime.net/


The Sacred Scriptures, Editor:
Matthew 28:1 

ERASMUS 1516 A.D. = But in the evening of the Sabbath * /  
because it is grow dusky / Sabbath (on a Saturday) / Miriam  
of Magdala and the other Miriam / came to see the grave.

CONCORDANT BIBLE 1980 A.D. = But that was in the evening  
between the Sabbaths *. As the morning dawned at one of  
the Sabbath days, Mary/Miriam, the Magdalene / of Magdala 
and the other Mary/Miriam, came to look after the tomb.

Mark 16:1-2

1 And when the Sabbath was past, Miriam of Magdala, and  
Miriam the mother of Jacob/James, and Salome, bought  
spices, that they might come and anoint him.

2 LUTHER 1522 A.D. = And they came to the grave on a  
Sabbath (means: on one of the two Sabbaths) very early / for  
sun was rising.

2 BIBLE CONCORDANT 1964 + 1980 A.D. = So they came on 
one of the Sabbaths to the grave, very early in the morning,  
at sunrise.



Mark 16:9

ERASMUS 1516 A.D. = But Yahshua / since he had been raised  
early on the first (??) Sabbath / he first appeared to Miriam of  
Magdala / who is dispossessed of seven demons.

CONCORDANT BIBLE 1980 A. D. = As he was resurrected on  
the morning of the first (??) Sabbath [on Saturday, the Sabbath 
of the week], he appeared first to Mary/Miriam, the 
Magdalene / of Magdala, who He dispossessed of seven  
demons.

Luke 24:1 

LUTHER 1522 + 1819 A.D. = But on the Sabbath (= on one of 
the Sabbaths) very early they came to the grave and had  
spiceries / they had prepared / and certain others with them.

Concordant Bible of 1980 A.D. = On one of the Sabbath days  
they went in the early morning to the grave and brought  
spices with them that they had prepared, they and some with  
them.

John 19:31 

LUTHER 1522 A.D. = However, since it was the preparation  
day, the Jews asked Pilate to brake His legs to be removed  
from the torture stake because the body should not remain  
upon the cross / the pile / the torture stake on the Sabbath  
{day} - for that Sabbath {day} was an high day.



John 20:1 

ERASMUS 1516 A.D. + LUTHER 1522 A.D. = On a Sabbath /  
Miriam of Magdala came early to the sepulcher/tomb since it  
was still dark / and saw / that the stone was removed from  
the tomb.

CONCORDANT BIBLE of 1980 A.D. = On one of the Sabbath 
days (the word "day" isn't to find in the text of translation)  
Mary/Miriam the Magdalene / of Magdala, went to the grave  
early in the morning, when it was dark, and saw that the  
stone was lifted away from the entrance of the tomb.

EGGESTEIN-Bible 1470 A.D. + PFLANZMANN-Bible 1475 A.D. = 
Then on one of the Saturday early ...

John 20:19 

LUTHER 1522 A.D. = In the evening of the same Sabbath /  
since the disciples met together and the doors were closed /  
fearing the Jews / Yahshua came and stepped into the middle  
/ among them and spoke to them / Peace be with you.  
Hebrew: Shalom Aleichem!

Bible Concordant of 1980 = As it became evening on one of  
the Sabbath days, and the doors in the house where the  
disciples were assembled were closed, for they feared the  
Jews, Yahshua came into the midst and said to them: “Peace  
be with you!”

EGGESTEIN-Bible 1470 A.D. + PFLANZMANN-Bible 1475 A.D. = 
Therefore, then it was late on one of the Saturday ...



Exodus 20:8-11

„Remember the Sabbath day to keep it holy.  
Six days shall you labor, and do all your work:

But the seventh day {Saturday} is the Sabbath  
of YAHWEH your Elohim: in it you shall not do  

any work, you, nor your son, nor your  
daughter, nor your manservant, nor your  

maidservant, nor your cattle, nor your  
stranger that is within your gates:

For six days YAHWEH made heaven and earth,  
the sea, and all that in them is, and rested  

the seventh day: 

Therefore YAHWEH blessed the Sabbath  
day,and hollowed it.“


