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1.Vana ja Uue Testamendi seosed
Piibel Esimesest Moosese raamatust Ilmutuse raamatuni on üks läbiv lugu. Vana Testament on Uuele
Testamendile vundamendiks. Ilma Vana Testamendita ei oleks meil ka Uut Testamenti ja ilma Vana
Testamendita oleks Uus Testament täiesti tähenduseta tekst, millel puudub ajalooline ja sisuline kontekst.
Vana Testament on oluline. See on isegi nii oluline, et ilma seda lugemata jääb enamus Jumalatunnetusest
kätte saamata ja enamus Uuest Testamendist jääb mõistmata.
Vana Testament tunnistab Jeesusest.
“Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu- ja just need on, mis tunnistavad
minust.” -Jh 5:39

Vana Testament on Jumalast inspiteeritud.
Paulus Timoteosele Uues Testamendis, et “kogu Pühakiri on Jumala sisendatud” (2Tm 3:16). Pühakirja
all mõeldakse seal primaarselt Vana Testamenti. See tekst on “kasulik õpetamiseks, noomimiseks,

parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale
teole.” (2Tm 3:16-17).
Uus testament läbivalt näitab Vana Testamenti olulise alusena, mille najal tunda Jumalat, mõista
Jeesuse tehtud lunastustööd ja elada ka Jumalakartlikku elu armastades Jumalat ja oma ligimest.

Vana Testamendi kesksed teemad on kindla sihiga
Vana Testamendi kesksed teemad viivad välja Jeesuse elu ja tegevuseni.
●

Jumal tõotab Taaveti soole igavest valitsust (2Sm 7:12-16).

●

Jumal lubab Aabrahami soo kaudu rahvaid õnnistada (1Ms 12:1-3).

Jumala tõotused ja lubadused täituvad suures osas Uues Testamendis just Jeesuse isiku kaudu.

Jeesus on Seaduse siht
Jeesus tuli Vanas Testamendis antud Seadust täitma (Mt 5:17).
Seadus ja Prohvetid näitavad millegi suunas, näitavad, et nende sisu on millegi poole suundumas ja Jeesus
on see, kes täidab lõpuks selle sisu. Seaduse otstarve polnud lihtsalt kehtestada mingit õigluse lävendit,
vaid selle sisu koos käskude ja keeldudega näitas suunda mingi muu eesmärgi poole.
●

Seaduse otstarve oli hoida tagasi kurjust, näidata pattu ja suunata inimesi meeleparandusele (Js
1:16-20).

●

Ohvrid ise ei võtnud pattu ära, vaid nad näitasid suunda ülimale patuohvrile (Hb 10:1-4).

Küsimused aruteluks:
1. Milliseid seoseid oled sina Vana ja Uue Testamendi vahel näinud?
2. Kuidas on Jeesus nähtav Vana Testamendi tekstides?
3. Mida on meil täna õppida Vanast Testamendist?

