TELEFON

K

ui paljudel teist on olemas mobiiltelefon? Milleks te seda tavaliselt kasutate? Mõni mängib, mõni teeb pilti
jne. Tavaliselt kasutatakse neid siiski rääkimiseks.

Kui paljud teist on kuulnud telefonist midagi sellist? (Lase kuulda mobiilist teksti: “Mobiiltelefon, millele
helistasite, on välja lülitatud või levi piirkonnast väljas.” Selleks helista numbrile, mis on kindlasti välja lülitatud.)
Sa helistad kellelegi, et mingi sõnum edasi öelda, nõu küsida, abi paluda ja saad sellise vastuse!
Kas selline vastus teeb rõõmu? Eriti tigedaks teeb see veel siis, kui see inimene on pidevalt levist väljas ja teda
ei saa kuidagi kätte.
Kujuta ette, et Jumalal on käes mobiil ning Ta püüab saada sinuga ühendust. Ning Ta saab päevast päeva sellise
vastuse – Ta ei saagi sinuga ühendust. Rääkimata sellest, et sina ise Temaga ühendust võtaksid.
Mida Ta teeb? Ta püüab sinuni jõuda teiste inimeste kaudu – saadab sulle sõnumi õpetaja, pastori või jutlustaja
kaudu.
Eriti kurb on see, kui olemegi harjunud Jumalalt teiste inimeste kaudu sõnumeid saama – tuleme kord nädalas
kokku kuulama, mis sõnumi Jumal meile täna on saatnud. Ise aga otse Jumalaga ei suhtle ning oleme Jumala
jaoks pidevalt “levist väljas”.
Kuidas saaksime olla Jumala jaoks levis? Siis, kui me võtame Tema jaoks aega – loeme Piiblit, palvetame ja
oleme valmis kuulama, mida Tema meile tahab öelda.
Jumal on väga kannatlik ning Tema on alati valmis meid aitama ja juhtima. Kui me Teda ei kuula, siis teeme
sellega kõige rohkem kahju iseendale, sest ilma Temata kipume tegema valesid valikuid ning käima valedel teedel.
Neile, keda Jumal täna pole veel kätte saanud, on üks sõnum:
Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud; ma olen olnud leitav neile, kes mind ei ole otsinud; ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole appi hüüdnud: “Vaata, siin ma olen! Vaata, siin ma olen!”
kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes käib teed, mis ei ole hea.”
(Jesaja 65:1-2)
Võta Jumala jaoks aega iga päev (kasvõi ainult viis minutit), ole Tema jaoks levis, kuula, mis Temal on öelda.
Kasuta aega Jumalaga levi taastamiseks.
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