MIKS TOIMUVAD ÜLEMAAILMSED KRIISID?
Sa küsid, miks saabus ülemaailne kriis? Kuid kes olen mina, et teada sellist suurt saladust?
Püha Gregorius Jumalasõnaõpetaja on öelnud: "Kõnele siis, kui sul on midagi suuremat, kui
vaikus." Ja kuigi olen seda meelt, et vaikus on praegu tähtsam, tähtsaim igasugu sõnadest,
ütlen ma armastusest sinu vastu, mis ma sellest asjast arvan.
Kreekakeelne sõna krisis tähendab tõlkes kohus. Pühakirjas kohtame seda sõna väga palju.
Me loeme psalmidest:
Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus (Ps.1:5)
Ma laulan heldusest ja kohtust ja mängin Sinule, Issand (Ps.101:1)
Kuningas Saalomon ütleb: Issand valmistab kohut häbitutele.
Johannese evang. 5:22 loeme: Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise
täiesti Poja kätte
Kui asendame sõna kohus sõnaga kriis, siis loeme: Issand valmistab kriisi häbitutele.
Varasematel aegadel ei räägitud euroopas kriisist, vaid öeldi kohus. Nüüd aga, kui kohtu
asemel räägitakse kriisist on arusaadav muutunud arusaamatuks.
Vanasti, kui tuli põud, räägiti, et see on Jumala kohus. Üleujutused, sõjad, epideemiad,
maavärinad - see kõik oli Jumala kohus. Tuleb välja, et kriis on sellepärast, et on üleujutus,
sest on sõda või epideemia. Ja praegust majanduskriisi peab rahvas Jumala kohtuks kuid
nimetab seda kriisiks. Ja hädad sellest ainult suurenevad, sest kui räägiti kohtust oli põhjus
kohtuks teada, oli teada ka Kohtunik ja eesmärk, miks see kõik nii juhtus. Nüüd aga, kui
kõigile arusaadav sõna kohus on asendatud vähestele arusaadava sõnaga kriis ei oska keegi
seletada, miks see on tekkinud ja milleks. Vaat mille poolest erineb praegune kriis neist
kriisidest, mis kunagi olid tänu üleujutustele, sõdadele, epideemiatele ja põuale.
Sa küsid, miks algas tänane kriis või Jumala kohus? Tal on alati üks ja seesama põhjus:
Jumalast taganemine - see on kõikide hädade põhjus. Ja see on tekkinud, et inimesed ärkaksid
ja Tema juurde tuleksid. Vaadake, kuidas Issand, selleks, et inimesi mõistusele tuua, kasutab
kaasaegseid vahendeid: kukkusid pangad, börsid, kogu maailma rahandussüsteem. Issand
lükkas ümber rahavahetajate lauad korraga kõigis maades, nagu Ta kunagi tegi Jeruusalemma
templis. Ta jättis nad paanikasse, hämmeldusse. Ja kõik selleks, et inimkonnale meenuks
Issand, et inimkond kaineneks. Et neile, kes viibivad maiste rikkuste keskel, meenuks vaimu
olemasolu. Et kummardaksid kahetsusega oma Looja ees.
Kui kaua kriis kestab? Nii kaua, kui selle põhjustajad ei kummardu ja ei kahetse. Nii kaua,
kuni inimesed ei mõista, et sõna kriis tuleb tõlkida arusaadavasse keelde: Issanda kohus ja
kõik saab selgeks.
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