JUTLUS #2
Tõeline Superkangelane

(Ilmutuse 1:1)

M

SISSEJUHATUS

a ei tea, kuidas teiega on, aga
mind on alati rabanud superkangelaste lood. Need, kellel
on supervõimed ja kes on ainsad, kes
suudavad päästa planeedi ja mõnikord
ka universumi! Superkangelased
köidavad meie tähelepanu ja imetlust:
oleme lugenud nende lugusid, vaadanud
nende filme ja ostnud nende
videomänge. Keda poleks hämmastanud
Supermani, Raudmehe, Batmani,
Spidermani, Wonder Womani, Musta
Pantri ja Kapten Ameerika tegevus? DC
Comicsi ja Marvel Universe’i sõnul
vastutavad need tegelased meid
hävitada ähvardavate vaenlaste vägede
eemaldamise eest. Nad ei karda midagi
ega kedagi ja suudavad oma supervõimetega sooritada kujuteldamatuid

vägitegusid. Nende lood on nii
šokeerivad, et 2014. aastal müüdi DC
Comics’i ajakiri, kus esmakordselt ilmus
Superman, eBay kaudu vähemalt 3 207
852 dollari eest!
Kuigi need superkangelased köidavad meie tähelepanu, teame, et nad on
koomiksi loojate kujutlusvõime vili. Nad
pole päris! Nad eksisteerivad ainult
meie kujutluses ja meie ekraanidel!
Siiski on olemas tõeline superkangelane, kes pole fantaasia vili. Sellel
superkangelasel on ülivõim olla ainuke,
kes suudab tuua rahu häiritud südamesse, lohutust ahastavale hin-gele,
lootust neile, kellel on nutmisest küllalt,
ja päästmist kadunutele. Kas soovite
teada nii võimsa super-kangelase
nime? Tema nimi on Jeesus: ajaloo tõeline superkangelane.

TEEMA ARENDUS

I. Piiblit lugedes mõistate, et iga selle
loo ja iga selle õpetuse eesmärk on
näidata meile Jeesuse Kristuse isikut,
iseloomu ja väge. Piibli superkangelane
on Jeesus!
Kõigist Piibli raamatutest räägib meie
superkangelasest kõige rohkem viimane raamat: Ilmutus. Ilmutusraamatu
kirjutas umbes aastal 96 pKr Johannes.
Kas sa tead, kes Johannes on? Kas sa
mäletad?
Johannes oli üks kaheteistkümnest
jüngrist, kes, alles noore mehena,
vastas hetkegi mõtlemata Jeesuse
kutsele positiivselt (Matteuse 4:21).
Selle tulemusena muutus tema elu.
Enne tema kutset tunti teda kui "äikese
poega" (Markuse 3:17). Pärast
kohtumist Jeesusega sai ta tuntuks kui
"armas jünger" (Johannese 21:20-24).
Milline muljetavaldav ja imeline
transformatsioon! Kas teadsid, et
Jeesus tahab sinuga sama teha? Kui
võtate Teda täna oma Päästjaks, ei ole
teie elu enam kunagi endine!
Johannes, "armastatud jünger", kirjutas viis Uue Testamendi raamatut:
Johannese evangeelium, kirjad 1, 2, 3 ja
Ilmutusraamat. Aga sa tead? Paljudele
noortele meeldib lugeda ainult
Johannese evangeeliumi, mitte
Ilmutusraamatut! Olen kuulnud mõningaid noori ütlemas: "Ilmutusraamat on
raskesti mõistetav raamat.

See on täis sümboolikat, salapäraseid
numbreid, salakoode ja peidetud
võtmeid." Teised on mulle tunnistanud,
et neile ei meeldi Ilmutusraamat, sest
see näeb välja nagu õudusfilm, kus
räägitakse
metsloomadest,
draakonitest, surmast, katkudest,
haigustest, valust ja hävingust.
Aga kas see on ka tõsi? Kas
Ilmutusraamat on hirmu ja varjatud
saladuste raamat? Ilmutusraamat ei ole
hirmuraamat; hoopis vastupidi:
Ilmutusraamat on Jeesuse Kristuse
täisvärviline portree, mis rõhutab
Jumala armastuse võidukäiku! Et
saaksite aru, et see, mida ma teile
räägin, on tõsi, lubage mul lugeda selle
imelise raamatu paar esimest salmi:
Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal
temale on andnud, et ta näitaks oma
sulastele, mis peatselt peab sündima.
Ta näitas seda, läkitades oma ingli oma
sulase Johannese juurde, kes on
tunnistanud Jumala sõna ning Jeesuse
Kristuse tunnistust, kõike, mida ta on
näinud. Õnnis on see, kes loeb, ning
need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu
ja hoiavad tallel, mis sellesse on
kirjutatud, sest aeg on lähedal.
(Johannese Ilmutus 1:1-3).
Kas panite hästi tähele?
Ilmutusraamat on Jeesuse Kristuse
ilmutus. eestikeelne sõna ilmutus on
tõlge kreekakeelsest sõnast Apokalyp-

sis ja tähendab sõna-sõnalt paljastama
või avastama. Kas olete kunagi näinud
kunstiteose avalikustamist? See on
oluline sündmus, kus keegi tõmbab
nöörist ja esimest korda nähakse
kunstiteost avalikult nii, nagu kunstnik
on ette näinud. Täpselt seda tähendab
sõna Ilmutus! See on eesriide
eemaldamine, et Jeesuse Kristuse kuju
saaks ilmuda kogu Tema aus ja
hiilguses!
Just sel põhjusel on Ilmutusraamatu
igas 22-s peatükis peategelaseks
Jeesus Kristus, kes võtab erinevaid
nimesid ja täidab erinevaid funktsioone.
Meie superkangelast mainitakse enam
kui 38 erineva nime ja kirjeldava tiitliga;
ainuüksi esimeses kolmes peatükis
mainitakse teda erineval viisil 137
korda ja kogu raamatus on tema
vägevale isikule umbes 250 viidet.
Me leiame oma superkangelase olevat:
Esimene ja Viimane (Ilmutuse 1:17).
Jumala Poeg (Ilmutuse 2:18).
Püha ja Tõeline (Ilmutuse 3:7).
Lõvi Juuda suguharust (Ilmutuse
5:5).
Jumala Sõna (Ilmutuse 19:13).
Kuningate Kuningas ja isandate
Issand (Ilmutuse 19:16).
Alfa ja Oomega (Ilmutuse 22:13).

II. Milliseid üleloomulikke võimeid
Ilmutusraamat Jeesuses Kristuses esile
tõstab? Neid on palju! kuid lubage mul
tutvustada teile neist ainult kolme.
Alustuseks räägime sellest, et meie
superkangelane on Looja Jumal.
Ilmutuse 3:14 ütleb meile, et Jeesus on
"Aamen, ustav ja tõeline tunnistaja,
Jumala loomise Algus".
Jeesus on loomise algus. Kas see
tähendab, et ta on loodud olend? Pole
võimalik! Selles salmis kasutatud sõna
"algus" tuleb meile kreekakeelsest
sõnast archē, mis tähendab algatajat või
valitsejat. Meie superkangelane on looja,
loodu algataja ja kõrgeim valitseja!
Vaatame, mida Johannes ise kirjutas
Jeesuse jumalikkuse kohta:
Alguses oli Sõna Ja Sõna oli Jumala
juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli
alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud
tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud
midagi. (Johannese 1:1-3).
Kuna me teame, et meie superkangelane on looja, siis räägime mõnest
tema omadusest. Kas teadsite, et
kõigist nimedest ja tiitlitest, mille meie
Jeesus võttis Ilmutusraamatus, on üks
neist tema lemmikuim?
Kummalisel kombel on see nimi „Tall“.
Ilmutusraamat kasutab seda nime
Jeesusele viitamiseks 28 korda! Meie
jaoks on veidi kummaline, et just seda
nime kasutab Ilmutusraamat kõige enam
meile Jeesusest jutustades, kuna talle-

kese kujutis toob meie teadvusesse
hapruse ja haavatavuse.
Ma pole kunagi kuulnud, et korv- või
pesapalli- või jalgpallimeeskond kasutaks oma sümbolina talle kujutist! Me
kuuleme Bullsist või Timberwolvesist,
aga ma pole kunagi kuulnud meeskonnast nimega "New York’i Talled"! Kas
kujutaksite ette, kuidas fännid end
tunneksid? Keegi ei fännaks selle nimelist meeskonda!
Kuid on oluline, et me mõistaksime,
et Jumal toimib hoopis teisiti kui meie,
inimesed. Kui populaarkultuuris on talle
kujund nõrkuse sümbol, siis Piiblis
võimu ja võidu sümbol.
Näiteks Ilmutusraamatu 5. peatükis
kirjeldatakse Talle järgmiselt:
Ja ma nägin trooni ja nelja olevuse ja
vanemate keskel seismas Talle, kes oli
otsekui tapetud ning kellel oli seitse
sarve ja seitse silma - need on seitse
Jumala vaimu, kes on läkitatud kogu
ilmamaale. (s. 6).
Selles salmis näeme, et tallel on
seitse sarve ja seitse silma. Võib-olla
oleme veidi segaduses ja mõtleme:
mida see tähendab? On ülimalt oluline
mõista, et Ilmutusraamat on kirjutatud
sümboleid kasutades, ja sümbolite
mõistmiseks on vaja neid võrrelda
ülejäänud Piibliga.
Sarved tähistavad piibli prohvetlikus
keeles väge, jõudu, au ja ülendamist (5.
Moosese 33:17; 4. Moosese 23:22);

samuti on silmad teadmiste ja tarkuse
sümboliks (Psalm 34:15; 1. Peetruse
3:12). Teisest küljest on Piiblis number 7
täiuslikkuse sümbol. Nii et seitsme
sarve kujutis esindab täiuslikku jõudu
(kõikvõimsust). Seitsme silma kujutis
omalt poolt viitab täiuslikule teadmisele
(kõikteadmisele).
Kiitus olgu Jumala nimele! Meie
superkangelane suudab kõike ja teab
kõike! Tema jõud ja teadmised on
täiuslikud! Temas pole nõrkust ega
lüüasaamist! Ta on igavene ja
kõikvõimas!
Lõpuks ütleb Ilmutus meile, et meie
superkangelasel on vägi päästa.
Ilmutusraamatu 5. peatüki salmid 9 ja 10
kirjeldavad Talle:
„Sina oled väärt võtma raamatu ning
avama selle pitserid, sest sina olid
tapetud ning sina oled ostnud Jumalale
oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning
nad hakkavad valitsema kuningatena üle
ilmamaa.”
Jeesus ohverdati sinu ja minu eest
ning Tema ohvri tõttu oleme vabanenud
hukkamõistust ja igavesest surmast
(Rm 8:1). Meie superkangelane on ustav
tunnistaja, surnute esmasündinu ja maa
kuningate suverään. Tema, kes meid
armastab, on pesnud meid meie
pattudest oma verega ning teinud meist

kuningad ja preestrid Jumalale, oma
Kui ta kirikusse jõudis, kuulis ta
Isale, olgu au ja kuningriik igavesti jutlustajat ütlemas, et Jeesus on ainus,
(Ilmutuse 1:5-6).
kellel on vägi anda vabadust, ja enne, kui
jutlustaja sõnumi lõpetas, voolasid
Johannese silmist pisarad. Sel hetkel
palus ta Jumalat, et ta teeks tema elus
John Franco vajas superkangelase ime.
abi. Lapsena kaotas ta kohutavas
Jumal töötas võimsal viisil tema
õnnetuses oma vanemad; selle tra- südames! Jeesus, jumalik superkangöödia tõttu pidi ta elama vanavane- gelane, tuli talle appi ja andis talle jõudu
mate juures, kuid 17-aastaselt lahkus kõigi oma sõltuvustega toime tulla!
kodust ja reisis New Yorki Brooklyni Tänapäeval on John Franco sõltuvusmaakonda.
test vaba noor ja aktiivne Seitsmenda
Seal olles sai temast jõugu liige ja Päeva Adventkoguduse liige.
kõigest 20-aastaselt mõisteti ta relvasKallis noormees ja preili, Jeesus on
tatud röövi eest kaheks aastaks vangi. kogu ajaloo tõeline superkangelane.
Vanglas viibides langes ta sügavasse Seetõttu tahan täna esitada teile kutse
depressiooni.
võtta Teda oma ellu.
22-aastaselt vabastati ta tingimisi,
kuid narkootikumide, alkoholi ja pideva
Kui tunnete end eksinud, on teie
depressiooni labürindi ägenemise tõttu
superkangelane Jeesus teie
viidi ta ravi- ja vaimse tervise keskuPäästja!
sesse. Kui ta sellest keskusest lahkus,
Kui tunned end nõrgana, on sinu
polnud tal kuhugi minna, nii et ta sattus
superkangelane Jeesus kõikvõimas!
New Yorki hulkuriks.
Kui sa oled segaduses ega tea, mis
Teda nähti pidevalt tänaval lamamas,
teed edasi minna, teab sinu
üledoosi ohvrina. John vajas hädasti
superkangelane Jeesus kõike!
kedagi, kes aitaks ta sügavast
Kui tunnete end lüüasaaduna ja
süvendist välja, milles ta oli! Ta vajas
lootusetuna, on teie superkangelane
sõltuvusest ülesaamiseks superkanJeesus Looja Jumal!
gelase abi!
Tule siia! Tule siia! Loovutage oma
Ühel päeval tänaval kõndides leidis ta
elu ajaloo tõelisele superkangeflaieri, mis teatas nädala evangeelsete
lasele: Jeesusele Kristusele!
loengute algusest pealkirjaga
"Apokalüpsise ilmutused". Ta nägi
aadressi ja otsustas kohale tulla.

KOKKUVÕTE

Küsimused

1. Kes kirjutas Ilmutusraamatu?
2. Mida tähendab sõna "Ilmutus"?
3. Mitu nime võtab Jeesus Ilmutusraamatus omaks?
4. Mida tähendab tallel "seitse sarve"
ja "seitse silma"?
5. Mida on meie superkangelane meie
kõigi heaks teinud vastavalt Ilmutuse
1:5-6?

Märkmed
Jutluse mõte:

Mida õppisin Jumala kohta:

kokkuvõttev
sõna:
Palve:

Praktika:

Jumala lubadus:

