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KATSUGE VAIMUD LÄBI!

„Kristlik elu pooltõdede maailmas“Jutluseseeria Kolgatal

(1Jh kirja põhjal)

Jh 4:1-6.
“Armsad” agapetos, jumalikult armastatud ja Jumalat armastavad. Kõik 
usklikud. Mitte juhid, lesed, mehed, naised, vaesed, rikkad.
“Ärge usaldage”, algkeeles ärge uskuge. Belief mõiste = ärge võtke tõe 
pähe. See ei ole paranoiline kahtlustamine, vaid mõistlik ettevaatlikkus. 
Turul me vaatame, et kala oleks värske, autot ostes me ei kuula, mis 
müüja räägib.
“Katsuge läbi” kasutatakse sama sõna, mida tarvitati metallitöötlemisel 
sulatusahju kohta. Räbu eraldatakse, puhas jääb alles ja sellel puhtal on 
proov, mis väljendab puhtuse astet. 
Testige, hinnake teatud kriteeriumite alusel, proovige.

Prohvetluse all mõistetakse kristluses Jumala vaimu poolt inimesele antud 
ilmutust. Prohvetluse olemuseks on see, et inimene annab edasi jumaliku 
sõnumi, räägib Jumala nimel. Uues Testamendis peetakse prohvetlust 
vaimuanniks, mida usklikel on soovitatud taotleda.  

Enne pühitsus, siis prohvetlus. Õigeusu teoloogias prelesti mõiste. Eksi-
tuse üheks tunnuseks on väidetav vaimuand pühitsemata inimese käes. 
Pühitsuse põhitunnuseks on alandlikkus.

5Ms 18:19-22

Valeprohvetisse suhtumisest 



Hingehoidlikust seisukohast on öeldud prohvetite kohta, kes lähenevad kogu-
dusele, et ka neid tuleb läbi katsuda.

Kas prohvet kuulutab õiget Kristust. Kriteerium S 2 Te tunnete Jumala Vaimu sellest: iga vaim, kes 
tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast.

1

Võiduteadlik Kristusele vaatav eluviis. 3
Eristab maailmast. Inimene muutub pühamaks, jumalakartlikumaks. Tema elus ilmub vaimuvili? 2

Nende õpetus peab vastama Piiblile.1
Nende enda elu peab olema prohveti vääriline püha elu. St 
me peame teadma, kes nad on kust nad tulevad ja kuhu nad 
lähevad.

2

Nende tõesuse kriteeriumiks on viljad. Kas lõhed või 
ühendamine, tülid või armastus, rahu või segadus.

3

Nende prohveteeringud peavad täituma, mitte valeks 
osutuma.

4

Aruteluks
1. Kuidas eristuvad Sinu jaoks vaga lihtsameelsus ehk vaimulik 
kõigeseedimine ja läbikatsuv hoiak.

3. Mille poolest Sinu arvates on prohvetluse and erinev teistest 
vaimuandidest?

2. Kes Sinu jaoks on valeprohvet ja kas olen mõnda kohanud?

4. Millised on Piibelliku prohvetluse tunnused?

Prohvetite diagnostika
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