OLEVIKU TÕDE:

JUMALA
SÕNUM
TÄNAPÄEVAL

JUTLUS #1
Kogu Tõde
ühes raamatus

(2 Timoteose 3:16-17)

"L

SISSEJUHATUS

upin“ oli 2021. aasta üks
vaadatumaid telesarju. Selle
süžee räägib Senegalist pärit
immigrandi pojast Assane Diopist, kes
tuli Prantsusmaale paremat elu otsima,
kuid tema isa Babakar lavastati tema
tööandja, rikka ja võimsa Hubert
Pellegrini, poolt süüdi kalli teemantkaelakee varguses. Politsei tabas
Assane Diopi isa ja ta saadeti vanglasse,
mistõttu otsustas Babakar piinlikusest
oma kongis endalt elu võtta, jättes
teismelise Assane'i orvuks. 25 aastat
hiljem ja inspireerituna raamatust
“Arsène Lupin”, mille isa oli talle sünnipäevaks kinkinud – mis räägib vargarüütli elust – otsustab Assane

Pellegrini perekonnale kätte maksta,
kasutades oma karismat ja kõike, mida
ta on sellest raamatust õppinud.
Assane Diop teeb asju, mis tunduvad
võimatud, kuid tänu headele kontaktidele, tipptehnoloogiale ja peentele
lõksudele pääseb ta peaaegu alati;
isegi kui ta eksib, on tal varrukas äss, et
keerulistest olukordadest välja tulla.
Kuid ükski neist strateegiatest pole
täielikult tema, sest need kõik õpiti
Arsene Lupini seiklusraamatust. Lühidalt: „Lupin“ on lugu noorest mehest,
kelle elu mõjutab raamatu lugemine! Ja
ma ütlen teile, et see pole erandlik
juhtum, on raamatuid, millel see jõud
tõesti on!

Kallis noormees ja neiu, selles
esimeses sõnumis tahaksin sulle
näidata raamatut, millel on jõud muuta
sinu elu. Kas tead, millist raamatut ma
silmas pean? Piibel: ajaloo kõige
olulisem raamat. See, mis on kõigist
teistest raamatutest üle ja mis
sisaldab kogu tõde.
Selles sõnumisarjas uurime praegust
tõde või õigemini selle aja tõde, milles
me elame. Siiski arvan, et kõigepealt on
oluline panna alus, mis toimiks
vundamendina igale sõnumile, mida sel
nädalal esitame. Seetõttu peame
vastama kahele olulisele küsimusele
seoses Piibliga:
Esiteks: milliseid tõendeid on meil
uskumaks, et Piibel on ainulaadne kui
inspireeritud Jumala Sõnan?
Teiseks: millist kasu saame noortena
Piibli lugemisest ja uurimisest?

TEEMA
ARENDUS
I. Alustuseks vastame esimesele

küsimusele: Milliseid tõendeid on meil
uskumaks, et Piibel on inspireeritud
Jumala Sõna? On vähemalt neli tõendit,
mis kinnitavad, et Piibel on Jumala
Sõna.

TÕENDUS #1 Imeline
ühtsus

Piibel on raamatute kogu, mille on
kirjutanud 40 autorit, kes elasid umbes
1500 aasta pikkusel perioodil.

Need inimesed olid pärit erinevatest
riikidest ja paljud neist ei tundnud
üksteist.
Mõelge vaid tõsiasjale, et Piibli
kirjutajad olid igasuguse taustaga; näiteks Mooses oli Egiptuse ülikoolides
hariduse saanud poliitiline juht ja kohtunik; Taavet oli kuningas, poeet,
muusik, karjane ja sõdur; Aamos oli
loomakasvataja; Joosua sõjaväekindral;
Nehemja paganliku kuninga joogikallaja;
Taaniel, peaminister; Saalomon oli kuningas ja filosoof; Luukas, arst ja ajaloolane;
ja Paulus, rabi.
Kuid Piibli kirjutajad ei tulnud mitte
ainult erinevast taustast ja paikadest,
vaid kirjutasid ka erinevates kontekstides: Mooses kirjutas kõrbes olles;
Jeremija, vanglas; Taaniel, palees;
Luukas, reisil olles; Johannes, pagendati
Patmose saarele.
Samuti on Piibel kirjutatud erinevates
stiilides ja kolmes erinevas keeles ning
kõigele vaatamata kujutab see endast
imelist ühtsust. Näeme seda:
Piiblil on üks teema: päästmine.
Piiblil on kangelane: Issand Jeesus
Kristus.
Piiblis on kurjus: kurat.
Piiblil on eesmärk: avaldada tõde
elust ja Jumala iseloomust!

TÕENDUS #2
Imeline ühtsus

Piibel on olnud ajaloo enim
vihatud, taga kiusatud ja rünnatud
raamat; ükski teine raamat pole saanud
rohkem rünnakuid kui Piibel! Seda on
rünnanud keisrid, filosoofid, teadlased
ja isegi usklikud ise; ja nagu me täna
näeme, jääb Piibel vaatamata kõikidele
rünnakutele alles. Lubage mul tuua teile
näide:
Kuulus prantsuse uskmatu Voltaire,
kes suri 1778. aastal, teatas, et sada
aastat pärast tema surma kaob kristlus
ja selle Piibel. Ja mis teie arvates
juhtus? Vaid 50 aastat pärast tema
surma kasutati tema ajakirjandust ja
tema kodu Genfis piiblihunnikute
tootmiseks.
Piibli vaenlased tulevad ja lähevad,
aga Piibel jääb. Jeesusel oli õigus, kui Ta
ütles: "Taevas ja maa kaovad, aga minu
sõnad ei kao kunagi" (Markuse 13:31).

TÕENDUS #3
Ajalooline täpsus

Räägitakse, et inglise arheoloog ja
ajaloolane William Mitchell Ramsay
(1851–1939), ateist ja ateistide poeg,
püüdis tõestada, et Piibel ei ole
usaldusväärne dokument ja kõik tema
esitatud ajaloolised väited on valed.
Niisiis pöördus ta kahe Luuka raamatu
poole: evangeelium ja apostlite teod,

kuna neis Piibli raamatutes mainitakse
palju kohti, pärisnimesid ja kuupäevi,
mida ilmalikud ajalooallikad saavad
hõlpsasti kinnitada või ümber lükata.
Oma eesmärgi saavutamiseks tuuritas
Ramsay isiklikult mööda piiblimaid ja
pühendas kakskümmend viis aastat
uurimistööle. Tema jaoks oli üllatav näha
– läbi arheoloogiliste väljakaevamiste –,
et 32 riiki, 54 linna ja 9 saart, mida
Luukas oma teises raamatus mainis, olid
tõelised paigad.
Selle asemel, et tõestada Piibli valet,
leidis Ramsay kümneid usaldusväärseid
tõendeid, mis kinnitasid selle ajaloolist
õigsust. Maailm oli hämmastunud, kui
William Ramsay pöördus ristiusku ja sai
pealegi veel piiblitõe kaitsjaks.
Noored, Piibel ei ole väljamõeldis, see on
ajalooline reaalsus!

TÕENDUS #4
Ettekuulutuste
täitumine

Täiendavad tõendid, mis kinnitavad,
et Piibel on inspireeritud Jumala Sõna,
seisnevad selles, et selle ennustused
täituvad täpselt. Piibel on ainus
religioosne raamat, mis sisaldab
ennustusi, mis on ajaloos täpselt
täitunud; ainuüksi Vanas Testamendis
on üle 2000 ennustuse, mis on
täitunud.
Võiksin teile tuua palju näiteid
täitunud prohvetiennustustest,

kuid lubage mul näidata teile ainult neid,
mis on seotud meie Issanda Jeesuse
Kristuse isikuga. Teadlaste sõnul täitis
Jeesus enam kui 300 Vana Testamendi
ennustust. Jeesusest Kristusest
ennustati:
Tema teenimise ja surma aastad
(Taaniel 9:25-27).
Tema sünnikoht (Miika 5:2).
Tema imeline sünd (Jesaja 7:14).
Täht, kes teataks tema ilmumisest
(4. Moosese 24:17).
Reetmine, mille ohvriks ta pidi
saama (Sakarja 11:12).
Tema surm ja matmine (Jesaja 53:
9-12).
Tema ülestõus (Psalm 16:9-11).
Kõik need Piibli prohvetiennustused
ja paljud, paljud teised on täitunud ja me
oleme kindlad, et need, mis veel
täituvad, lähevad täide. Kiidetud olgu
meie Jumala nimi! Prohvetiennustuste
täitumine on tõend selle kohta, et Piibel
on inspireeritud Jumala Sõna.
II. Kuna meil on piisavalt tõendeid, et
näidata, et Piibel on inspireeritud
Jumala Sõna, vastame oma teisele
küsimusele: millist kasu toob Piibli
lugemine meile kui noortele? Piibli
lugemisel ja uurimisel on teie elule palju
eeliseid, kuid täna soovin teile esitada
ainult kolm neist:

KASU #1 Piibli
lugemine võimaldab
sul Jumalat tundma
õppida

Jumalast teadmine ei ole sama, mis
Jumala tundmine. Kellegi tundmaõppimiseks peate talle aega pühendama, tema
käitumist jäljendama ja temaga koos
elama; Jumalat saab tunda Piibli kaudu.
Piiblit lugedes saate viidata tema isikule,
iseloomule, õiglusele, halastusele ja
armastusele. "Igavene elu on see," ütles
Jeesus, "et nad tunnevad sind, ainsat
tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust,
kelle sa oled läkitanud" (Johannese
17:3).

KASU #2 Piibli
lugemine annab sulle
arukust

Paljude hommikuste uudiste vaatamine,
kui valmistute tööle või kooli minema,
rakenduste märguannete täitmine või
tervisesaadete vaatamine ei tee teid
arukaks, see annab teile lihtsalt
põhitõed, mida peaksite teadma; see on
lihtsalt üldine kultuur. Pole tähtis, kui
palju raamatuid olete lugenud teadusest, kirjandusest, filosoofiast või
õigusest; see ei tee sind arukaks.
Arukus ei tule inimese intellektist!

Selle asemel näitab Piibel meile, kuidas
arukust leida, seda rakendada ja sellest
rõõmu tunda. See tuleb Jumala
tundmisest, austusest Tema ja Tema
Sõna vastu; see on Tema Kohaloleku
otsimise vili. Piibel on selge, täpne ja
annab meile igapäevaseks eluks arukust. Pange tähele, mida ütlevad
järgmised kaks salmi:
Kui su sõnad avanevad, annavad
nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. (Psalm 119:130).
Sest Issand annab tarkuse, tema
suust tuleb tunnetus ja arukus.
(Õpetussõnad 2:6).

KASU #3 Piibli
lugemine juhib sind
patust eemale
küllusliku elu suunas

Küllastades end Jumala Sõnaga ja
mõistes oma sõltuvust Jeesusest
Kristusest, väheneb meie südames ja
elus võimalus patu teostamiseks. Piibli
lugemine muudab meid rahulolematuks
sellega, mida me teame, ja paneb meid
minema kaugemale, et mõista Jeesuse
lunastustööd ja Tema armu, seistes
seega vastu igasugustele kiusatustele.
Pane tähele, mida ütlevad sulle
järgmised salmid: “Kuidas saab noor
inimene püsida puhtuse teel?

Sinu sõna järgi elades. Ma olen Su
sõna oma südamesse peitnud, et ma ei
patustaks Sinu vastu.” (Laul 119:9, 11).
Jeesus ütles: "Ma olen tulnud, et neil
[ja teil!] oleks elu ja seda oleks ülirohkesti!" (Johannese 10:10).

KOKKUVÕTE

Kallid noored, Piibel on inspireeritud
Jumala Sõna, millel on vägi muuta teie
elu. Mõni aeg tagasi oli mul võimalus
kuulata Juan Briceño lugu. Juba noorest
peale arvas ta, et inimesed võivad elada
ilma Jumalata. Seda mõtet silmas
pidades elas Juan nii, nagu ta tahtis;
esmapilgul oli kõik hästi: ta töötas,
lõbutses ja nautis alati elu, kuid sisimas
tundis ta tühjust.
Püüdes seda auku täita, pöördus ta
narkootikumide poole. Juan selgitas,
kuidas ta sukeldus täielikult uimasti
maailma, mis oli teda 14 aastat orjastanud. Ja ta mitte ainult ei tarbinud neid,
vaid läks isegi nii kaugele, et jagas neid
ka. Kui kahju!
Juani sugulased kaotasid igasuguse
lootuse muutuseks. Nad olid teinud kõik
inimlikult võimaliku, et teda aidata aga
kahjuks olid kõik nende pingutused
asjata.
Ühel päeval käis Juan sõbra sünnipäevapeol ja nägi gruppi hästi riietatud
noormehi, kelle käitumine ja jututeemad
olid teistest temavanustest poistest
väga erinevad.

Mõne aja pärast sai Juan aru, et
tegemist on adventnoorte rühmaga.
Siis astus Juan nende poole kõhkleva
hirmutundega, arvates, et nad lükkavad
ta tagasi; kuid tema üllatuseks võtsid
need noored ta armastusega vastu.
Nad rääkisid temaga, palvetasid ja
koosoleku lõpus kinkisid talle Piibli.
"Mul polnud kunagi Piiblit käes olnud,"
ütles Juan, "aga tol päeval, kui
sünnipäevalt lahkusin, hakkasin lugema
Jumala Sõna. Sellest päevast peale
hakkas mu elu muutuma."
Sellest õhtust, mil Juan Piiblit lugema
hakkas, on möödunud 13 aastat.
Tänapäeval ei ole Juan
narkootikumidega seotud mees, vaid
vaba mees, kes elab õnnelikult oma
naise ja lastega. Jumala Sõna tegi tema
elus ime ja muutis ta! Kiidetud olgu
Issanda nimi!
Noored, kutsun teid iga päev Piiblit
uurima. Määrake tavaline kellaaeg, et
kuulda Jumala häält. Kinnitan teile, et
kui muudate selle harjumuseks, ei
muutu teie elu kunagi endiseks. Ja
palun ärge kunagi unustage seda: kogu
Pühakiri on Jumala poolt inspireeritud ja
kasulik õpetamiseks, noomimiseks,
parandamiseks
ja
õigluses
kasvatamiseks, et Jumala sulane oleks
täielikult varustatud igaks heaks teoks.
(2. Timoteosele 3:16-17).

Küsimused

1. Milliseid tõendeid on meil selle
kohta, et Piibel on Jumala inspireeritud
Sõna?
2. Mitu prohvetiennustust täitis meie
Issand Jeesus Kristus oma elus ja
teenistuses?
3. Mida avastas William Mitchell
Ramsay seoses Piibli ajaloolise täpsusega?
4. Millist kasu saame noortena Piibli
lugemisest ja uurimisest?
5. Mida õpetab meile 2. Timoteosele
3:16–17?

Märkmed
Jutluse mõte:

Mida õppisin Jumala kohta:

kokkuvõttev
sõna:
Palve:

Praktika:

Lubadus:

