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2 Piibli järgi?

On loomulik, et soovime elu seada selle järgi, mis on parim.
Kas Piibel on ikka kõige parem alus meie elus?
Piibli autor on Jumal, kes kasutas selle kirja panemiseks inimesi. See väidab, et räägib ainsast Jumalast, kes on kõige looja.
Kristlased proovivad seada elu just Piibli järgi kuigi see on
vana raamat.

Aruteluks: Mille põhjal inimesed otsustavad, kuidas
oma elu seada?

Milline elukorraldus on parim? Piibel on väga pikalt olnud
ja seepärast on palju, mida võrrelda selle elu reaalsusega.
1. Piibel on pragmaatiline ja eluline raamat (Js 55:2-3, 1Kr 10:23).
2. Usk ei takista vaid soodustab igapäevast elu, eriti tuleb see välja just rasketes olukordades.
3. Isegi rasketes olukordades on tark püüda teha seda, mis on hea ja kasulik.
(Jr 29:7)

Aruteluks: Kas ja kui palju on sind Piibli
tarkus elus aidanud?

Moosese läbi sai Iisrael Jumala käsuõpetuse. Üks käsk on
selline: “pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema.”
Jeesus ütles, et tema on hingamispäeva isand. Piibli eesmärk
pole siduda, vaid vabastada. Vabastada enesehävituslikest
himudest, depressiivsusest, enesehaletsusest jne. Piibel saab
sellega hakkama paremini kui praegu levinud eneseabi
raamatud.

Aruteluks

Piibel toetudes toetud Jumalale, see on vääramatu jõud, mis asub
väljaspool inimest. Jumal on inimesega ka raskustes. Inimene võib
väliselt olla viletuses ja surra, kuid sisemiselt vaba ja rõõmus. Seda
pakub Piibli Jumal.
-- Kuidas olla vaba ja rõõmus ka raskuste sees?
-- Mis moodi saame praktiliselt toetuda Jumalele. Kas piisab ainult Piibli
lugemisest?
Inimese loomus on halb ja julm. Elu tasub seada Piibl järgi, sest
seda lugedes avab see meie silmad. Võime näha ja mõista kuidas
kõik tegelikult on.
-- Kuidas aitab teadmine inimese rikutusest elu paremini elada? Kas see
hoopiski raskemaks elu ei tee?
Lisaks elutarkusele on Piibel ka prohvetlik raamat. Piibli Jumal on
ka aja looja. Temas on korraga nii minevik olevik ja tulevik. Kui
tema inglite läbi midagi teada annab, siis nii see ka on. Ajalugu on
näidanud, et Piibli ettekuulutused täituvad. Piibel räägib, et kord
lõpeb see maailma ajastu nii nagu meie seda tunneme.
Kui Piibli Jumal on meie elus esimesel kohal, siis seda suurem on meie tegelik vabadus. Seda nii vaimselt kui ka väliselt. Kirjelda seda enda elu puhul.
Vaata või kuula võimalusel samal teemal Ermo Ripsi jutlust Kolgatal 3. mail 2020.

