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3/ Jumal täna on?
Olenematult meie perekondlikust taustast kogeme oma elus
valu ja kannatusi. Kui me mõtleme lapse ja vanema suhte
peale, siis on selge, et lapsevanem soovib oma last hoida ja
kaitsta. Pühakiri ütleb ka Jumala kohta, et Ta on meie Isa. Ja
Piibel õpetab ka selgelt, et Jumal kaitseb oma lapsi, kasvatab
neid ja soovib neile parimat.

Aruteluks: Kas sinu elus on olnud valusaid kogemusi?

Jaga nendest.

Piibel õpetab, et Jumal karistab ja mõistab kohut. Kuid samas
on Jumal ka armuline ja halastav? Kuidas see kokku läheb?
1. Jumal karistab seepärast, et ta on armastus. Jeesuses saab Jumal oll täielikult
õiglane ja täielikult halastav. (Rm 3:23-27)
2. Kannatused ei ole alati karistuseks. Piiblis palju kannatasid, kuid see toimus
Jumala parima plaani kohaselt.
3. Kord loob Jumal uue maa ja taeva, kus pole enam ei mingit valu ega mingit
piina. (Ilm 21:1-4)

Aruteluks: Kuidas on kannatused sinu elu
ja suhet Jumalaga mõjutanud?

Jumala tulevases kuningriigis on elu kus puudub igasugune
pettumus ja valu. Kui me siin maa peal elame, siis mõtleme
tihti kõige selle peale millest me ilma oleme jäänud. Aga kord
Jumala juures kõik see valu kahvatub. See rõõm ja täius,
mida sa seal kogeda võid on kordades suurem kui siin maa
peal kogetavad rõõmud. Seal olles kaob igasugune “ma olen
ilma jäänud” tunne.

Aruteluks

Peaksime rasketes küsimustes olema Jumalaga ausad. Kui sul on
raskusi, siis ütle seda Jumalale, küsi neid küsimusi, maadle nende
teemadega.
-- Iiob oma kannatuse ja valu sees kurtis seda kõike Jumalale ja lõpuks Jumal
kiitis Iiobit. Miks? (Ii 42:7-8)
-- Kuidas mõjutab raskustest läbi minemine inimese usku?
Kui me vaatame kõike seda kurja siin ilmas, siis on lihtne kogeda
lootusetust. Kuid me peame ka meelde tuletama, et Jumal ise tuli
sellesse maailma inimesena ja ei jäänud kaugeks meie kannatustest,
vaid sai ise kõige selle osaliseks. Meil on Jumal, kes samastas
ennast inimese valuga.
-- Kas ja kuidas muudab see fakt kannatuse ja valu mõistmist?
-- Mida õpetab see sulle Jumala kohta? Kas ta hoolib meist?
Jumal armastab seda maailma täiusliku armastusega. Selle armastusega ta hoiab ka ülal oma õiglust ja meie, kes oleme Jeesuses,
saame hingata teadmises, et kord see kurjus lõppeb ja meid ootab
ees igavene rõõm ja õndsus.

Vaata või kuula võimalusel samal teemal Sander Tulki jutlust Kolgatal 10. mail 2020.

