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Sissejuhatus seminari
koduõppeprogrammi
Seminari koduõppeprogramm on loodud, et aidata sul Jeesuse Kristuse
evangeeliumist rohkem teada saada ja selle õpetusi pühakirjade uurimise kaudu
igapäevaelus rakendada. Sel õppeaastal tuleb sul kõigepealt lugeda läbi selle
kursuse materjal – Uus Testament – ja seejärel töötada läbi individuaalsed
õppetunnid. Kord nädalas kohtud sa seminariõpetajaga, et anda ära kodutöö ja
osaleda tunnis.

Seminar on igapäevane
usuõppeprogramm. Pühakirjade
palvemeelne uurimine peaks olema
igapäevane harjumus. Sul tuleb
tegeleda oma seminariülesannetega igal
koolipäeval, kuigi sa iga päev seminaris
ei käi. Õpik jaguneb 32 õppenädalaks,
mille materjal tuleb kursuse jooksul läbi
töötada. Lugemistabel leheküljel 000
näitab, mida peaksid igal õppenädalal
uurima. Sinu õpetaja annab sulle teada, mis tähtajaks tuleb iga õppenädala materjal
läbi töötada. Lisaks pühakirjalugemisele peaks iga päev kuluma umbes 30 minutit,
et üks selle õpiku õppetund läbi töötada.

Peale isikliku päeviku peaks sul olema kaks pühakirjapäevikut (või vihikut), kuhu
kirjutada õpikus antud ülesandeid. Kui sa õpetajaga kohtud, annad sa igal nädalal
talle pühakirjapäeviku, kus on nädala jooksul tehtud õpikuülesanded. Õpetaja loeb
ülesanded läbi, kirjutab kommentaarid ning tagastab pühakirjapäeviku sulle
järgmisel nädalal. Sa võid kirjutada oma vastused ka paberitele, mille saad panna
kiirköitjasse, ja viia õpetajale ainult selle nädala ülesannetega lehed. Kui õpetaja
sulle lehed tagasi annab, saad need jälle kiirköitja vahele panna.

Õpiku kasutamine seminari igapäevases programmis
Seda õpikut saavad kasutada seminari igapäevase programmi õpetajad ja õpilased,
et õppetunde mitmekesistada või puudumisi likvideerida. Siiski pole see õpik
mõeldud andmiseks igale seminari igapäevase programmi õpilasele. Kui õpilasel on
vaja puudutud tund kursuse läbimiseks järele õppida, võib õpetaja talle täitmiseks
määrata koduõppe tunni, mis vastab puudutud tunnile.

Koduõppe õpiku kasutamine
Sissejuhatus ehk pühakirjasalmide tutvustus
Sissejuhatuses antakse veidi taustinfot ja tehakse kokkuvõte iga õppetunni
pühakirjasalmide sisust.

IX



Salmide rühmitamine ja sisukokkuvõte
Salmide rühmitamine viitab teema või tegevuse muutumisele. Järgneb lühike
kokkuvõte nende salmide sündmustest või õpetustest.

Õpetused ja põhimõtted
Õpetused ja põhimõtted, mis on enamasti pärit pühakirjatekstist, on õppetunnis
ära märgitud poolpaksus kirjas, et sa neid paremini märkaks.

Õpiabi
Õpiabis leidub arusaamu ja selgitavaid harjutusi, mis rikastavad su
pühakirjauurimist ja nendest arusaamist.

Kuldsalmid
Kõik Uue Testamendi 25 kuldsalmi leiavad vastavates õppetundides eraldi
käsitlemist, nii saad need paremini selgeks õppida.

Vastuste kirjutamine õpikusse
Mõnikord palutakse sul kirjutada vastused õpikus olevatele joontele või tabelitesse.

Pühakirjapäeviku ülesanded
Pühakirjapäeviku ülesanded tuleb teha kirjalikult ja anda igal nädalal õpetajale
tagasiside saamiseks. Vastuste hoolikas läbimõtlemine aitab sul saada
tähendusrikkaid kogemusi, kui õpid pühakirjast tõdesid ja neid ellu rakendad.

TUTVUSTUS
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Õppenädal Selleks nädalaks määratud peatükid,
mida lugesin

Päevad, mil
pühakirju lugesin

1 E T K N R L P

2 Matteuse 1

2

3

4

5

E T K N R L P

3 Matteuse 6

7

8

9

10

11

12

13:1–23

E T K N R L P

4 Matteuse 13:24–58

14

15

16

17

E T K N R L P

5 Matteuse 18

19

20

21

22

E T K N R L P

6 Matteuse 23

Joseph Smith – Matteuse 1

Matteuse 25

26:1–30

E T K N R L P
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Õppenädal Selleks nädalaks määratud peatükid,
mida lugesin

Päevad, mil
pühakirju lugesin

7 Matteuse 26:31–75

27

28

Markuse 1

2

3

E T K N R L P

8 Markuse 4

5

6

7

8

9

E T K N R L P

9 Markuse 10

11

12

13

14

15

16

Luuka 1

2

3

4

E T K N R L P

10 Luuka 5

6

7

8

9

10:1–37

E T K N R L P

11 Luuka 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

E T K N R L P
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Õppenädal Selleks nädalaks määratud peatükid,
mida lugesin

Päevad, mil
pühakirju lugesin

12 Luuka 18

19

20

21

22

23

24

Johannese 1

E T K N R L P

13 Johannese 2

3

4

5

6

E T K N R L P

14 Johannese 7

8

9

10

E T K N R L P

15 Johannese 11

12

13

14

15

E T K N R L P

16 Johannese 16

17

18

19

20

21

E T K N R L P

17 Apostlite teod 1

2

3

4

5

E T K N R L P
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Õppenädal Selleks nädalaks määratud peatükid,
mida lugesin

Päevad, mil
pühakirju lugesin

18 Apostlite teod 6

7

8

9

10

11

12

E T K N R L P

19 Apostlite teod 13

14

15

16

17

18

19

E T K N R L P

20 Apostlite teod 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Roomlastele 1

2

3

4

5

6

7

E T K N R L P

LUGEMISTABEL

XIV



Õppenädal Selleks nädalaks määratud peatükid,
mida lugesin

Päevad, mil
pühakirju lugesin

21 Roomlastele 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. korintlastele 1

2

3

4

5

6

E T K N R L P

22 1. korintlastele 7

8

9

10

11

12

13

14

E T K N R L P

23 1. korintlastele 15

16

2. korintlastele 1

2

3

4

5

6

7

E T K N R L P
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Õppenädal Selleks nädalaks määratud peatükid,
mida lugesin

Päevad, mil
pühakirju lugesin

24 2. korintlastele 8

9

10

11

12

13

Galaatlastele 1

2

3

4

5

6

Efeslastele 1

E T K N R L P

25 Efeslastele 2

3

4

5

6

Filiplastele 1

2

3

4

E T K N R L P
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Õppenädal Selleks nädalaks määratud peatükid,
mida lugesin

Päevad, mil
pühakirju lugesin

26 Koloslastele 1

2

3

4

1. tessalooniklastele 1

2

3

4

5

2. tessalooniklastele 1

2

3

1. Timoteosele 1

2

3

4

5

6

E T K N R L P

27 2. Timoteosele 1

2

3

4

Tiitusele 1

2

3

Fileemonile 1

Heebrealastele 1

2

3

4

E T K N R L P
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Õppenädal Selleks nädalaks määratud peatükid,
mida lugesin

Päevad, mil
pühakirju lugesin

28 Heebrealastele 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jaakobuse 1

E T K N R L P

29 Jaakobuse 2

3

4

5

1. Peetruse 1

2

3

4

5

E T K N R L P

30 2. Peetruse 1

2

3

1. Johannese 1

2

3

4

5

2. Johannese 1

3. Johannese 1

Juuda 1

E T K N R L P
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Õppenädal Selleks nädalaks määratud peatükid,
mida lugesin

Päevad, mil
pühakirju lugesin

31 Ilmutuse 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

E T K N R L P

32 Ilmutuse 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

E T K N R L P

LUGEMISTABEL
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Uue Testamendi
sissejuhatus
Mis on Uus Testament?
Uus Testament sisaldab Jeesuse Kristuse esimeste apostlite ja algusaegade jüngrite
kirjutisi, kes kirjutasid Püha Vaimu inspiratsiooni ajel. See sisaldab nelja
evangeeliumi, mis on Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese tunnistused
Jeesusest Kristusest kui lubatud Messiast – Päästjast ja Lunastajast – ja ülestõusnud
Issandast. Need neli evangeeliumi jutustavad seiku Jeesuse elust ja nendes on kirjas
paljud Tema õpetused. Uus Testament sisaldab Päästja ja Tema apostlite õpetatud
õpetusi ja põhimõtteid, et aidata teistel õppida, kuidas naasta elama koos Jumala,
Isaga ja saada igavene elu. Viimse aja pühad käsitlevad Piiblit koos Mormoni
Raamatu, Õpetuse ja Lepingute ning Kallihinnalise Pärliga kui pühakirja (vt 8. UA).

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on Uue
Testamendi tähendusrikka sisu kokku võtnud: „Uus Testament ‥ räägib muistsete
lubaduste täitumisest; jutustab Lubatu sünnist, teenimisest ja lepitavast
ohverdusest; seletab lahti Tema igavese evangeeliumi päästvad õpetused; paneb
kirja evangeeliumi kasvu ja leviku aegade keskpaigas; kuulutab ette üleüldisest
usust taganemisest, mis kord pühadele oli antud; lubab evangeeliumi hiilgavat
taastamist viimsel ajal ning ennustab näitlikult ja põnevalt sündmusi, mis eelnevad
Inimese Poja teisele tulemisele, juhtuvad Tema tulemise ajal ning järgnevad sellele.
Selle peaeesmärk on tunnistada Kristusest.” (A New Witness for the Articles of
Faith, 1985, lk 392)

Miks on tähtis Uut Testamenti uurida?
Nagu kõik pühakirjad, nii õpetab ja tunnistab ka Uus Testament Jeesusest
Kristusest ja Tema jumalikkusest. Apostel Johannes kuulutas, et tema eesmärgiks
evangeeliumi kirjutamisel oli veenda teisi, et nad usuksid, et Jeesus on Kristus,
Jumala Poeg, ja et neil uskudes oleks elu tema nimes (vt Jh 20:31). Uurides Uut
Testamenti õpid sa Päästja imelisest sünnist, oled tunnistajaks Tema imedele ja
tervendamistele, kuuled kõrgemaid tõdesid Tema evangeeliumi kohta ja elad uuesti
läbi Tema lepitava ohverduse, ristilöömise ja hiilgava ülestõusmise päevad. Uurides
Päästja elu ja õpetusi, õpid, kuidas tulla Tema juurde, et saada lootust, andestust,
rahu ja igavest õnne. Uue Testamendi siiras uurimine võib tugevdada sinu usku
Jeesusesse Kristusesse ja aidata sul toetuda Tema õpetustele ja lepitusele.

Vanem L. Tom Perry Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas, et Uus Testament
„on pühakirjade ajaloo kese, just nagu Päästja ise peaks olema meie elu kese. Meil
tuleb võtta endile kohustus seda uurida ja kalliks pidada!

Uut Testamenti uurides võib leida hindamatuid tarkusepärle.” (Hingamispäev ja
sakrament. – 2011. a kevadine üldkonverents)

Mõned hindamatud tõe- ja tarkusepärlid Uuest Testamendist:

• Jeesus Kristus on „tee ja tõde ja elu” ja Tema kaudu me võime õppida tundma
Taevast Isa (vt Jh 14:6–7).
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• Püha Vaim on „Lohutaja, ‥ , [kes] õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik”
(Jh 14:26).

• Jeesuse Kristuse jüngritel on kohustus kuulutada evangeeliumi kogu maailmas
(vt Mt 28:19).

• Päästja jätkab oma Kiriku juhtimist valitud teenijatele antava ilmutuse kaudu (vt
Ap 1:2).

• Sa oled Jumala järeltulija ehk laps (vt Ap 17:28–29).

• Tänu Päästja ülestõusmisele võidutsevad kõik surma üle ja elavad taas (1Kr
15:21–26).

• Kui sul jääb puudu tarkusest, võid küsida Jumalalt palves ja Ta vastab (vt Jk
1:5–6).

• Ustavad pühad, kes saavad kurjusest võitu, saavad igavese elu (vt Ilm 3).

Kogemus prohvet Joseph Smithi elust on eeskujuks, kuidas Uue Testamendi
uurimine võib meie elu mõjutada. Noore mehena oli Josephil raskusi sellega, et
jõuda ise selgusele, milline kirik on õige. Ta hakkas Piiblit uurima ja luges ühel
päeval salmi Jaakobuse 1:5. Hiljem kirjutas ta: „Iial ei ole ükski pühakirjakoht
tunginud inimsüdamesse suurema jõuga kui tookord see minu omasse. See näis
võimsa jõuna valguvat mu südame igasse soppi. Ma mõtlesin sellest ikka ja jälle.”
(JSA 1:12)

Pärast Uuest Testamendist nende sõnade lugemist ja nende üle mõtisklemist
otsustas Joseph tegutseda õpitud tõe järgi ja küsida Jumalalt, nagu Jaakobus oli
õpetanud. Tema otsuse tulemuseks oli tähelepanuväärne esimene nägemus. Kui sa
uurid usinalt Uut Testamenti, tunned ka sina, kuidas Püha Vaim puudutab su
südant ja aitab sul tunda ära viisid, kuidas evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid
oma elus rakendada.

Kui uurid palvemeelselt Uut Testamenti, tegutse Püha Vaimu õhutuste järgi. Nii
tehes võid veelgi täielikumalt Issandasse pöörduda. Tõeline pöördumine leiab aset,
kui sa järgid päev päeva ja kuu kuu järel pidevalt kuni elu lõpuni õpetusi, mille
kohta sa tead, et need on õiged, ning pead kinni käskudest.

Uuest Testamendist
Piibel ei ole üks raamat. See on raamatute kogumik. Kreekakeelne sõna, millest on
tuletatud sõna Piibel, tähendab „raamatud”. „Kristlikus Piiblis on kaks jagu, mida
tuntakse tavaliselt Vana ja Uue Testamendina” (märksõna „Piibel”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org). Sõna, mis on tõlgitud kui testament, võib samuti tõlkida kui
leping. Seega on Uus Testament uus leping.

Evangeeliumi kontekstis on leping Issanda ja inimese või rühma vaheline eriline
kokkulepe. Vana Testament ehk vana leping on seadus, mille Issand oma rahvale
muiste andis. „Kui Päästja aegade keskpaigas tuli, taastas Ta juutidele Palestiinas
evangeeliumi. Kuna nad olid isegi Moosese seadusest taganenud, oli see nende
jaoks uus leping” (märksõna „Bible”. – Bible Dictionary).

Uus Testament on tavaliselt jaotatud evangeeliumideks, Apostlite tegude
raamatuks, Pauluse kirjadeks, üldisteks kirjadeks ja Ilmutuse raamatuks.

SISSEJUHATUS
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1. Evangeeliumid. Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese raamatuid kutsutakse
evangeeliumideks ning igaüks neist on nime saanud oma autori järgi. Sõna
evangeelium tähendab häid uudiseid. Kuigi mõned neljas evangeeliumis välja
toodud üksikasjad ja vaatenurgad on erinevad, räägivad need kõik Päästja elu ja
maise teenimistöö sündmustest juutide seas. Kõik neli evangeeliumi õpetavad
ja tunnistavad, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg ja maailma Päästja. „Matteuse,
Markuse ja Luuka ülestähendused sisaldavad küllalt sarnast materjalivalikut ja
on väljendusviisilt üsna sarnased, nagu ka tähtsamatelt punktidelt ja seetõttu
kutsutakse neid mõnikord „sünoptilised evangeeliumid” (mis tähendab
sarnased). Kuid igaüks on siiski ainulaadne ja sisaldab üksikasju, mida ei leidu
teistes. Johannese ülestähendus on kolmest ülejäänust nii sõnakasutuse,
väljendusviisi kui sündmuste käsitluse poolest üsna erinev.” (Märksõna
„Gospels”. – Bible Dictionary)

2. Apostlite tegude raamat. Apostlite tegude raamatu pani kirja Luukas ja see on
ülestähendus Kiriku kasvust Peetruse ja teiste apostlite juhtimise all (vt
märksõna „Acts of the Apostles”. – Bible Dictionary).

3. Pauluse kirjad. Pauluse kirjad kannavad Kiriku koguduse või isiku (rühma)
nime, kellele need on kirjutatud. Pauluse kirjad on reastatud „pikkuse järgi,
kahanevas järjekorras, pikimast (roomlastele) lühimani (Fileemonile). See reegel
ei kehti vaid kirja heebrealastele puhul, mis jäeti viimaseks, kuna oli tekkinud
küsimusi, kas selle kirjutas ikka Paulus” (märksõna „Pauline Epistles”. – Bible
Dictionary).

4. Üldised kirjad. Raamatuid Jaakobusest kuni Juudani, välja arvatud 2. ja 3.
Johannese, kutsutakse sageli üldisteks kirjadeks. Need ei ole adresseeritud
ühelegi konkreetsele isikule ega Kiriku kogudusele. Neid kutsutakse autori
nime järgi. (Vt märksõna „General Epistles”. – Bible Dictionary.)

5. Ilmutuse raamat. Ilmutuse raamatu (mõnikord viidatakse sellele kui
apokalüpsisele) on kirjutanud apostel Johannes, kes kirjutas ka tema nime
kandva evangeeliumi ja kirjad. See on Johannese ülestähendus ilmutusest, mille
ta Issandalt sai. (Vt märksõna „Revelation of John”. – Bible Dictionary.)

Joseph Smithi tõlge ja Joseph Smith – Matteuse
Issand soovitas teha prohvet Joseph Smithil ingliskeelsele Kuningas Jamesi
piibliversioonile tõlke või paranduse. Joseph Smithi tõlge (mõnikord lühendatult
JST) ei ole Piibli tõlge ühest keelest teise. See sisaldab muudatusi, mida Issand
inspireeris prohvetit Piibli tekstis tegema.

Joseph Smith alustas oma tõlget juunis 1830 ja lõpetas selle juulis 1833, kuigi ta
jätkas käsikirja muudatuste tegemist peaaegu kuni surmani 1844. aastal (vt
märksõna „Joseph Smithi tõlge”. – Pühakirjajuht). Kuigi prohvet Joseph Smithi
tõlge avaldati osaliselt tema eluajal, avaldas tema lõpetatud inspireeritud Piibli tõlke
esmakordselt 1867. aastal Reorganiseeritud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kirik (nüüd tuntud kui Kristuse Kogukond (Community of Christ)). Alates 1979.
aastast on viimse aja pühade väljaanne kuningas Jamesi ingliskeelsest
piibliversioonist sisaldanud joonealustes märkustes ja lisades sadu õpetuslikult
tähendusrikkaid salme Joseph Smithi tõlkest. (Vt Robert J. Matthews. Joseph
Smith’s Efforts to Publish His Bible „Translation”. – Ensign, jaan 1983, lk 57–64;
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märksõna „Joseph Smithi tõlge”. – Pühakirjajuht.) Alates 2009. aastast on viimse
aja pühade väljaanne hispaaniakeelse Piibli Reina-Valera versioonist sisaldanud
samuti salme joonealustes märkustes ja lisades. 2015. aastal ilmus viimse aja
pühade väljaanne portugali keeles.

Joseph Smith – Matteuse. Kallihinnalises Pärlis on väljavõte Joseph Smithi tõlkest
(JST, Matteuse 23:39–24:56). See on inspireeritud tõlge salmidest Matteuse
23:39–24:55.

Joseph Smithi tõlge aitab meil Uuest Testamendist aru saada, taastades mõned
lihtsad ja hinnalised tõed, mis olid Piiblist kaduma läinud (vt 1Ne 13:20–41) ja
lisades Issanda kommentaarid ja selgituse.
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Uue Testamendi sündmuste
ajaline järjestus
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Kuldsalmide tutvustus
Seminarid ja usuinstituudid on valinud iga nelja seminarikursuse jaoks 25
kuldsalmi. Need 100 pühakirjakohta on tähtsaks pühakirjapõhiseks aluseks
evangeeliumi mõistmisel ja jagamisel ning usu tugevdamisel.

Sind innustatakse need salmid selgeks õppima. Kuldsalmide oskus tähendab:

• Salmide ülesleidmist, teades nende pühakirjaviiteid

• Pühakirjasalmide konteksti ja sisu mõistmist

• Pühakirjasalmides õpetatud evangeeliumiõpetuste ja põhimõtete rakendamist

• Salmide päheõppimist

Selles õpikus õpid sa selgeks kõik 25 kuldsalmi, kui need Uue Testamendi
õppekursuse jooksul käsitlemisele tulevad. Kuldsalmide oskus nõuab pingutust.
Kuldsalmide õppimisel aitab järjepidevus ja kordamine sul need tõed tuleviku
tarbeks pikaks ajaks meelde jätta. Võiksid soovi korral kuldsalme iga päev mõned
minutid korrata. Leia võimalusi neid kasutada, kui evangeeliumi põhiõpetusi
teistele selgitad.
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100 kuldsalmi
100 kuldsalmi on järgmised:

Vana
Testament

Uus Testament Mormoni
Raamat

Õpetus ja
Lepingud

Moosese 1:39 Matteuse 5:14–16 1. Nefi 3:7 JSA 1:15–20

Moosese 7:18 Matteuse 11:28–30 2. Nefi 2:25 ÕL 1:37–38

Aabrahami 3:22–23 Matteuse 16:15–19 2. Nefi 2:27 ÕL 6:36

1. Moosese
1:26–27

Matteuse 22:36–39 2. Nefi 9:28–29 ÕL 8:2–3

1. Moosese 2:24 Matteuse 28:19–20 2. Nefi 25:23, 26 ÕL 10:5

1. Moosese 39:9 Luuka 24:36–39 2. Nefi 28:7–9 ÕL 13:1

2. Moosese 19:5–6 Johannese 3:5 2. Nefi 31:19–20 ÕL 18:10–11

2. Moosese
20:3–17

Johannese 14:6 2. Nefi 32:3 ÕL 18:15–16

Joosua 24:15 Johannese 14:15 2. Nefi 32:8–9 ÕL 19:16–19

1. Saamueli 16:7 Johannese 17:3 Moosia 2:17 ÕL 19:23

Psalmid 24:3–4 Apostlite teod 2:36–38 Moosia 3:19 ÕL 25:13

Psalmid 119:105 Apostlite teod 3:19–21 Moosia 4:30 ÕL 46:33

Psalmid 127:3 1. korintlastele 6:19–20 Alma 7:11–13 ÕL 58:27

Õpetussõnad 3:5–6 1. korintlastele 15:20–22 Alma 32:21 ÕL 58:42–43

Jesaja 1:18 1. korintlastele 15:40–42 Alma 37:35 ÕL 64:9–11

Jesaja 5:20 Galaatlastele 5:22–23 Alma 39:9 ÕL 76:22–24

Jesaja 29:13–14 Efeslastele 4:11–14 Alma 41:10 ÕL 76:40–41

Jesaja 53:3–5 Filiplastele 4:13 Heelamani 5:12 ÕL 78:19

Jesaja 58:6–7 2. tessalooniklastele
2:1–3

3. Nefi 12:48 ÕL 82:10

Jesaja 58:13–14 2. Timoteosele 3:15–17 3. Nefi 18:15, 20–21 ÕL 88:124

Jeremija 1:4–5 Heebrealastele 12:9 Eteri 12:6 ÕL 89:18–21

Hesekiel 37:15–17 Jaakobuse 1:5–6 Eteri 12:27 ÕL 107:8

Aamos 3:7 Jaakobuse 2:17–18 Moroni 7:41 ÕL 121:36, 41–42

Malakia 3:8–10 1. Peetruse 4:6 Moroni 7:45, 47–48 ÕL 130:22–23

Malakia 3:23–24 Ilmutuse 20:12 Moroni 10:4–5 ÕL 131:1–4
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Põhiõpetuste tutvustus
Evangeeliumi põhiõpetused on järgmised:

• Jumalus

• Päästmisplaan

• Jeesuse Kristuse lepitus

• Evangeeliumi ajajärk, usust taganemine ja taastamine

• Prohvetid ja ilmutus

• Preesterlus ja selle võtmed

• Talitused ja lepingud

• Abielu ja perekond

• Käsud

Püüa pühakirju uurides need evangeeliumi põhiõpetused üles leida, neisse uskuda
ning neid mõista, selgitada ja rakendada. See aitab sul tugevdada tunnistust ja olla
tänulikum Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi eest. Samuti aitab põhiõpetuste
õppimine sul olla paremini valmis evangeeliumi järgi elama ja neid tähtsaid tõdesid
ka teistele õpetama. Õpikus pööratakse tähelepanu ka teistele tähtsatele
evangeeliumiõpetustele, mis põhiõpetuste loetelus kirjas ei ole.

XXVII



Põhiõpetused
Põhiõpetusi tuleks rõhutada nii seminari- kui ka instituuditundides. Õpetajate
ülesandeks on aidata õpilastel neid evangeeliumi õpetusi välja tuua ja mõista,
neisse uskuda, neid selgitada ja rakendada. Seda tehes aidatakse õpilastel
tugevdada nende tunnistust ja suurendada nende tänulikkust Jeesuse Kristuse
taastatud evangeeliumi eest. Samuti aitab nende õpetuste uurimine õpilastel
paremini valmistuda, et neid tähtsaid tõdesid teistele õpetada.

Seminarid ja usuinstituudid on valinud 100 kuldsalmi, millest enamik on õpilastele
põhiõpetustest arusaamisel abiks. Suurem osa järgnevalt loetletud
pühakirjaviidetest viitavad kuldsalmidele. Need on lisatud, et näidata, kuidas need
on põhiõpetustega seotud.

1. Jumalus
Jumaluse moodustavad kolm eraldi isikut: Jumal, Igavene Isa; Tema Poeg Jeesus
Kristus; ja Püha Vaim (vt JSA 1:15–20). Isal ja Pojal on käegakatsutav lihast ja luust
keha, Püha Vaim on vaimisik (vt ÕL 130:22–23). Eesmärgilt ja õpetuselt on nad üks.
Nad täidavad täiuslikus üksmeeles Taevase Isa jumalikku päästmisplaani.

Jumal Isa
Jumal Isa on universumi ülim valitseja. Ta on meie vaimude isa (vt Hb 12:9). Ta on
täiuslik, kõikvõimas ja kõiketeadev. Ühtlasi on Ta Jumal, kelle halastus, lahkus ja
ligimesearmastus on täiuslikud.

Jeesus Kristus
Jeesus Kristus on Isa Esmasündinu vaimus ja Isa Ainusündinu lihas. Tema on Vana
Testamendi Jehoova ja Uue Testamendi Messias.

Jeesus Kristus elas patuta elu ja tegi täiusliku lepituse kogu inimkonna pattude eest
(vt Al 7:11–13). Tema elu on täiuslikuks eeskujuks, kuidas kogu inimkond peaks
elama (vt Jh 14:6; 3Ne 12:48). Ta oli esimene inimene siin maa peal, kes tõusis üles
(vt 1Kr 15:20–22). Ta tuleb taas väes ja hiilguses ning valitseb tuhandeaastase
rahuriigi ajal maa peal.

Kõik palved, õnnistused ja preesterluse talitused tuleb teha Jeesuse Kristuse nimel
(vt 3Ne 18:15, 20–21).

Teemaga seotud viited: Hl 5:12; ÕL 19:23; ÕL 76:22–24

Püha Vaim
Püha Vaim on Jumaluse kolmas liige. Ta on vaimisik, kellel pole lihast ja luust keha.
Talle viidatakse sageli kui Vaimule, Pühale Vaimule, Jumala Vaimule, Issanda
Vaimule ja Trööstijale.

Püha Vaim tunnistab Isast ja Pojast, teeb ilmsiks tõe kõigi asjade kohta ja pühitseb
need, kes on teinud meeleparandust ja saanud ristitud (vt Mn 10:4–5).

Teemaga seotud viited: Gl 5:22–23; ÕL 8:2–3
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2. Päästmisplaan
Surelikkusele eelnenud elus tutvustas Taevane Isa meile plaani, mis võimaldab meil
saada Tema-sarnaseks, surematuks ning elada igavesti (vt Ms 1:39). Pühakirjades
viidatakse sellele plaanile kui päästmisplaanile, suurele õnneplaanile,
lunastusplaanile ja halastusplaanile.

Päästmisplaani juurde kuulub loomine, langemine, Jeesuse Kristuse lepitus ning
kõik evangeeliumi seadused, talitused ja õpetused. Samuti on Taevase Isa plaanis
oluline koht moraalsel valikuvabadusel – võimel iseenda nimel otsustada ja
tegutseda (vt 2Ne 2:27). Tänu sellele plaanile võime saada lepituse kaudu
täiuslikuks, saada osa rõõmu täiusest ja elada igavesti Jumala juures (vt 3Ne 12:48).
Meie peresuhted võivad kesta kogu igaviku.

Teemaga seotud viited: Jh 17:3; ÕL 58:27

Surelikkusele eelnev elu
Enne, kui me sündisime maa peale, elasime me Taevase Isa juures Tema
vaimulastena (vt Aabr 3:22–23). Selles surelikkusele eelnevas elus osalesime koos
Taevase Isa teiste vaimulastega nõupidamisel. Nõupidamise ajal esitles Taevane Isa
oma plaani ja Jeesus Kristus võttis enne surelikuks saamist endale lepingulise
kohustuse olla Päästjaks.

Me kasutasime oma valikuvabadust, et Taevase Isa plaani järgida. Me valmistusime
tulema maa peale, kus meie areng saab jätkuda.

Neil, kes järgisid Taevast Isa ja Jeesust Kristust, lubati tulla maa peale, et kogeda
surelikkust ja areneda igavese elu suunas. Lutsifer, üks teine Jumala vaimupoeg,
hakkas plaanile vastu. Temast sai Saatan ja ta visati koos oma järgijatega taevast
välja ning neilt võeti õigus saada füüsiline keha ja kogeda surelikkust.

Täiendav viide: Jr 1:4–5

Loomine
Jeesus Kristus lõi Taevase Isa juhatusel taevad ja maa. Maad ei loodud eimillestki,
see loodi juba olemas olnud algainetest. Jeesus Kristus on loonud arvutult maailmu
(vt ÕL 76:22–24).

Maa loomisel oli Jumala plaanis oluline koht. Sellega kindlustati koht, kus me
saame füüsilise keha, kus meid pannakse proovile ning kus arendada jumalikke
omadusi.

Meil tuleb kasutada maa loodusvarasid targalt, mõistlikult ja tänuga (vt ÕL 78:19).

Aadam oli esimene inimene, kes loodi maa peal. Jumal lõi Aadama ja Eeva oma
näo järgi. Kõik inimesed – mehed ja naised – on loodud Jumala näo järgi (vt 1Ms
1:26–27).

Langemine
Jumal andis Eedeni aias Aadamale ja Eevale käsu, et nad ei tohi süüa hea ja kurja
tundmise puu vilja. Selle teo tagajärjeks oleks vaimne ja füüsiline surm. Vaimne
surm on eraldatus Jumalast. Füüsiline surm on vaimu eraldamine surelikust kehast.
Kuna Aadam ja Eeva astusid Jumala käsust üle, aeti nad Tema juurest ära ja neist
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said surelikud. Aadama ja Eeva üleastumist ning muutusi, mida nad selle tagajärjel
kogesid, muuhulgas vaimset ja füüsilist surma, kutsutakse langemiseks.

Langemise tagajärjel võisid Aadam ja Eeva ning nende järeltulijad tunda rõõmu ja
kurbust, teada, mis on hea ja halb, ning saada lapsi(vt 2Ne 2:25). Aadama ja Eeva
järeltulijatena pärime surelikkuses langenud olukorra. Me oleme eraldatud Issanda
juurest ja määratud kogema füüsilist surma. Samuti panevad meid proovile
eluraskused ja vastase kiusatused. (Vt Mo 3:19.)

Langemine on Taevase Isa päästmisplaani lahutamatu osa. See on kahesuunaline –
allapoole, kuid ometi edasi. Lisaks füüsilise ja vaimse surma tutvustamisele annab
see meile võimaluse sündida maa peale ning õppida ja areneda.

Surelik elu
Surelik elu on õppimise aeg, mil saame valmistuda igaveseks eluks ja tõestada, et
kasutame oma valikuvabadust, et teha kõike seda, mida Issand on käskinud. Selle
sureliku elu ajal tuleb meil teisi armastada ja teenida (vt Mo 2:17; Mn 7:45, 47–48).

Surelikkuses on meie vaim ühendatud füüsilise kehaga, mis annab meile võimalusi
kasvada ja areneda nii, nagu surelikkusele eelnevas elus ei olnud võimalik. Kehal
on päästmisplaanis oluline osa ja sellesse tuleks suhtuda kui meie Taevaselt Isalt
saadud kingitusse (vt 1Kr 6:19–20).

Teemaga seotud viited: Jos 24:15; Mt 22:36–39; 2Ne 28:7–9; Al 41:10; ÕL 58:27

Elu pärast surma
Pärast surma läheb meie vaim vaimumaailma ja ootab ülestõusmist. Õigemeelsete
vaimud on õnneseisundis, mida kutsutakse paradiisiks. Paljud ustavad jutlustavad
evangeeliumi neile, kes on vaimuvanglas.

Vaimuvangla on surelikkusele järgnevas maailmas ajutiseks elukohaks neile, kes
surevad, ilma et oleksid teadnud tõde, ja neile, kes pole surelikkuses kuulekad. Seal
õpetatakse vaimudele evangeeliumi ning neil on võimalus meelt parandada ja võtta
vastu päästvad talitused, mida tehakse nende heaks templis (vt 1Pt 4:6). Need, kes
evangeeliumi vastu võtavad, elavad kuni ülestõusmiseni paradiisis.

Ülestõusmine on meie vaimukeha taasühinemine täiustatud lihast ja luust füüsilise
kehaga (vt Lk 24:36–39). Pärast ülestõusmist ei lahutata vaimu ja keha enam
kunagi ja meist saavad surematud. Tänu sellele, et Jeesus Kristus sai surmast võitu,
tõuseb iga maa peale sündinud inimene üles (vt 1Kr 15:20–22). Õigemeelsed
tõusevad üles enne pahelisi ja tulevad esile esimesel ülestõusmisel.

Pärast ülestõusmist toimub viimane kohtumõistmine. Jeesus Kristus mõistab iga
inimese üle kohut, et teha kindlaks igavene auhiilgus, mille ta saab. See
kohtumõistmine põhineb iga inimese kuulekusel Jumala käskudele (vt Ilm 20:12;
Mo 4:30).

Auhiilguse kuningriike on kolm (vt 1Kr 15:40–42). Kõrgeim neist on selestiline
kuningriik. Need, kellel on kindel tunnistus Jeesusest ja kes kuuletuvad
evangeeliumi põhimõtetele, elavad selestilises kuningriigis Isa Jumala ja Tema Poja
Jeesuse Kristuse juures (vt ÕL 131:1–4).
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Kolmest auhiilguse kuningriigist teine on terrestriline kuningriik. Need, kes elavad
selles kuningriigis, olid maa peal auväärsed mehed ja naised, kellel ei olnud kindlat
tunnistust Jeesusest.

Kolmest auhiilguse kuningriigist madalaim on telestiline kuningriik. Need, kes
pärivad selle kuningriigi, on need, kes valisid surelikus elus õigemeelsuse asemel
pigem pahelisuse. Nad saavad oma auhiilguse pärast seda, kui on vaimuvanglast
lunastatud.

Täiendav viide: Jh 17:3

3. Jeesuse Kristuse lepitus
Lepitama tähendab patu toimepanemise eest karistust kandma, vabastades seeläbi
meelt parandava patustaja patu tagajärgedest ja võimaldades tal saada lepitatud
Jumalaga. Jeesus Kristus oli ainukene, kes suutis teha täiusliku lepituse kogu
inimkonna eest. Tema lepitus hõlmas inimkonna pattude eest kannatamist
Ketsemani aias, vere valamist, kannatusi ja surma ristil ja hauast ülestõusmist (vt
Lk 24:36–39; ÕL 19:16–19). Päästja suutis teha lepituse, sest Ta hoidis end patust
vabana ja Tal oli vägi surma üle. Surelikult emalt päris Ta suremisvõime. Surematult
Isalt päris Ta väe taas ellu ärgata.

Tänu Päästja lepitava ohverduse kaudu võimalikuks saanud armule tõusevad kõik
inimesed üles ja saavad surematuks. Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele on ka meil
võimalik igavene elu saada (vt Mn 7:41). Selle saamiseks peame me elama Jeesuse
Kristuse evangeeliumi järgi, mis hõlmab Temasse uskumist, pattudest meele
parandamist, ristimist, Püha Vaimu anni saamist ja ustavalt lõpuni vastu pidamist
(vt Jh 3:5).

Lepituse osana kannatas Jeesus Kristus mitte ainult meie pattude eest, vaid võttis
enda kanda kõigi inimeste valud, haigused ja jõuetused (vt Al 7:11–13). Ta mõistab
meie kannatusi, sest Ta on neid ise kogenud. Tema arm ehk suutlikuks tegev vägi
annab meile jõudu kanda koormaid ja täita ülesandeid, mida me iseseisvalt ei
suudaks (vt Mt 11:28–30; Fl 4:13; Et 12:27).

Teemaga seotud viited: Jh 3:5; Ap 3:19–21

Usk Jeesusesse Kristusesse
Usk on „[lootmine] asjadele, mida pole näha, mis on õiged” (Al 32:21; vt ka Et
12:6). See on and Jumalalt.

Selleks, et usk viiks inimese päästmiseni, peab selle keskmes olema Jeesus Kristus.
Usk Jeesusesse Kristusesse tähendab Tema täielikku usaldamist ning Tema piiritule
lepitusele, väele ja armastusele lootmist. Usk hõlmab ka uskumist Tema
õpetustesse ja uskumist, et kui ka meie kõike ei mõista, on Tema jaoks kõik
arusaadav (vt Õp 3:5–6; ÕL 6:36).

Lisaks passiivsele uskumisele väljendame me usku oma eluviisiga (vt Jk 2:17–18).
Usk võib suureneda, kui me palvetame, uurime pühakirju ja kuuletume Jumala
käskudele.

Viimse aja pühad usuvad ka Isasse Jumalasse, Pühasse Vaimu, preesterluse väesse
ja teistesse taastatud evangeeliumi olulistesse seisukohtadesse. Usk aitab meil
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terveneda vaimselt ja füüsiliselt ning annab jõudu edasi pürgida, seista silmitsi
raskustega ja saada jagu kiusatusest (vt 2Ne 31:19–20). Issand teeb meie elus
vägevaid imetegusid vastavalt meie usule.

Uskudes Jeesusesse Kristusesse, võib inimene saada andeks oma patud ja lõpuks
olla vääriline elama Jumala juures.

Teemaga seotud viide: Mt 11:28–30

Meeleparandus
Meeleparandus on meeles ja südames toimuv muutus, mis annab meile värske pildi
Jumalast, iseendast ja maailmast. Selle juurde kuulub patust eemale pööramine ja
andekssaamiseks Jumala poole pöördumine. See on ajendatud armastusest Jumala
vastu ja siirast soovist Tema käskudele kuuletuda.

Meie patud teevad meid määrdunuks – väärituks, et pöörduda tagasi ja elada oma
Taevase Isa juures. Taevaisa on andnud meile Jeesuse Kristuse lepituse kaudu ainsa
viisi patud andeks saada (vt Js 1:18).

Meeleparandus hõlmab ka patu üle kurvastamist, Taevasele Isale ja vajadusel ka
teistele ülestunnistamist, patu hülgamist, nii palju kui võimalik kõige selle
ennistada püüdmist, mida patu läbi kahjustatud on, ja kuulekat elu Jumala käskude
järgi (vt ÕL 58:42–43).

Teemaga seotud viited: Js 53:3–5; Jh 14:6; 2Ne 25:23, 26; ÕL 18:10–11; ÕL 19:23;
ÕL 76:40–41

4. Evangeeliumi ajajärk, usust taganemine ja taastamine
Evangeeliumi ajajärk
Evangeeliumi ajajärk on ajaperiood, mil Issand ilmutab oma õpetused, talitused ja
preesterluse. See on aeg, mil Issandal on maa peal vähemalt üks volitatud teenija,
kellel on püha preesterlus ja jumalik volitus jagada evangeeliumi ja teha selleks
vajalikke talitusi. Praegu elame me viimsel ajajärgul – aegade täiuse ajajärgul, mis
sai alguse evangeeliumi ilmutamisest Joseph Smithile.

Varasemaid ajajärke tähistavad Aadam, Eenok, Noa, Aabraham, Mooses ja Jeesus
Kristus. Lisaks on olnud veel teisi ajajärke, kaasa arvatud need, mis olid nefilastel ja
jeredlastel. Igal ajajärgul ilmutatakse päästmisplaan ja Jeesuse Kristuse
evangeelium ning õpetatakse neist.

Usust taganemine
Kui inimesed pöörduvad ära evangeeliumi põhimõtetest ja neil ei ole enam
preesterluse võtmeid, on nad usust taganenud.

Maailma ajaloo jooksul on tulnud ette üleüldisi usust taganemise perioode. Üheks
näiteks on suur usust taganemine, mis leidis aset pärast seda, kui Päästja oli
rajanud oma Kiriku (vt 2Ts 2:1–3). Pärast Päästja apostlite surma moonutasid
inimesed evangeeliumi põhimõtteid ning tegid omavoliliselt muudatusi Kiriku
organisatsioonis ja preesterluse talitustes. Selle laialt levinud pahelisuse tõttu võttis
Issand preesterluse volituse ja võtmed maa pealt ära.
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Suure usust taganemise ajal ei saanud inimesed elavatelt prohvetitelt jumalikku
juhatust. Loodi palju kirikuid, kuid neil polnud volitust anda Püha Vaimu andi või
teha teisi preesterluse talitusi. Osa pühakirjadest moonutati või läks kaduma ning
inimestel ei olnud enam õiget arusaamist Jumalast.

See usust taganemine kestis, kuni Taevane Isa ja Tema Armastatud Poeg ilmusid
Joseph Smithile ning tegid algust evangeeliumi täiuse taastamisega.

Taastamine
Taastamine on Jumala evangeeliumi tõdede ja talituste taaskehtestamine Tema laste
seas maa peal (vt Ap 3:19–21).

Taastamiseks valmistumisel kasvatas Issand reformatsiooni ajal üles õilsad mehed.
Nad püüdsid taastada usuõpetust, -tavasid ja -organisatsiooni nii, nagu Päästja
need loonud oli. Kuid neil ei olnud preesterlust ega evangeeliumi täiust.

Taastamine algas 1820. aastal, mil Isa Jumal ja Tema Poeg Jeesus Kristus ilmusid
Joseph Smithile vastusena tema palvele (vt JSA 1:15–20). Mõned taastamise tähtsad
sündmused olid Mormoni Raamatu tõlkimine, Aaroni ja Melkisedeki preesterluse
taastamised ning Kiriku organiseerimine 6. aprillil 1830. aastal.

15. mail 1829 taastas Ristija Johannes Aaroni preesterluse Joseph Smithile ja Oliver
Cowderyle. Melkisedeki preesterlus ja kuningriigi võtmed taastati samuti 1829.
aastal, mil apostlid Peetrus, Jaakobus ja Johannes andsid need Joseph Smithile ja
Oliver Cowderyle.

Evangeeliumi täius on taastatud ja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on
„ainus tõeline ja elav kirik kogu maa palge peal” (ÕL 1:30). Lõpuks täidab Kirik
kogu maa ja püsib igavesti.

Teemaga seotud viited: Js 29:13–14; Hs 37:15–17; Ef 4:11–14; Jk 1:5–6

5. Prohvetid ja ilmutus
Prohvet on inimene, kelle Jumal on enda eest kõnelema kutsunud (vt Am 3:7).
Prohvetid tunnistavad Jeesusest Kristusest ja õpetavad Tema evangeeliumi. Nad
teevad teatavaks, milline on Jumala tahe ja Tema tõeline olemus. Nad mõistavad
hukka patu ja hoiatavad selle tagajärgede eest. Mõnikord kuulutavad nad
prohvetlikult tulevastest sündmustest (vt ÕL 1:37–38). Paljud prohvetite õpetused
on kirjas pühakirjades. Kui me uurime prohvetite sõnu, õpime, mis on tõde, ja
saame juhatust (vt 2Ne 32:3).

Me toetame Kiriku presidenti kui prohvetit, nägijat ja ilmutajat ning ainust inimest
maa peal, kes saab ilmutust, et juhtida kogu Kirikut. Samuti toetame nõuandjaid
Esimesest Presidentkonnast ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeid kui
prohveteid, nägijaid ja ilmutajaid.

Ilmutus on viis, kuidas Jumal suhtleb oma lastega. Kui Issand ilmutab oma tahet
Kirikule, räägib Ta oma prohveti kaudu. Pühakirjades – Piiblis, Mormoni Raamatus,
Õpetuses ja Lepingutes ning Kallihinnalises Pärlis – on kirjas iidsete ja viimse-aja
prohvetite kaudu antud ilmutused. Tänapäeval on Viimse Aja Pühade Jeesuse
Kristuse Kiriku president Jumala prohvet maa peal.
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Inimesed võivad saada ilmutust, mis aitab neid konkreetsete vajaduste, kohustuste
ja küsimuste puhul ning tugevdab nende tunnistust. Enamik ilmutusi tuleb Kiriku
juhtidele ja liikmetele Pühalt Vaimult saadud tunnete ja mõtete kaudu. Püha Vaim
räägib meie meeles ja südames vaiksel, tasasel häälel (vt ÕL 8:2–3). Mõnikord võib
ilmutus tulla ka nägemuste, unenägude või inglite külastuste kaudu.

Teemaga seotud viited: Ps 119:105; Ef 4:11–14; 2Tm 3:15–17; Jk 1:5–6; Mn 10:4–5

6. Preesterlus ja preesterluse võtmed
Preesterlus on Jumala igavene vägi ja volitus. Preesterluse kaudu lõi Jumal taevad ja
maa ning valitseb neid. Selle väe kaudu lunastab ja ülendab Ta oma lapsi, tuues
„inimesele surematus[e] ja igave[se] elu” (Ms 1:39).

Jumal annab preesterluse volituse Kiriku väärilistele meessoost liikmetele, et nad
saaksid tegutseda Tema nimel Tema laste päästmise hüvanguks. Preesterluse
võtmed on juhtimisõigus ehk vägi, mille Jumal annab inimesele Jumala kuningriigi
valitsemiseks ja juhtimiseks maa peal (vt Mt 16:15–19). Nende võtmete kaudu võib
anda preesterluse hoidjatele volituse jutlustada evangeeliumi ja teha päästvaid
talitusi. Kõik, kes Kirikus teenivad, on kutsutud tema juhtimise all, kes hoiab
preesterluse võtmeid. Seeläbi on neile antud vajalik vägi, et teenida oma kutsetes ja
täita vastavaid ülesandeid.

Teemaga seotud viited: ÕL 121:36, 41–42

Aaroni preesterlus
Aaroni preesterlust nimetatakse sageli ettevalmistavaks preesterluseks. Aaroni
preesterluse ametid on diakon, õpetaja, preester ja piiskop. Tänapäeval võivad
Kiriku väärilised meesliikmed saada Aaroni preesterluse alates 12. eluaastast.

Aaroni preesterlus „sisaldab inglite teenimise ja meeleparanduse evangeeliumi
ning ‥ ristimise võtmeid” (ÕL 13:1).

Melkisedeki preesterlus
Melkisedeki preesterlus on kõrgem või suurem preesterlus ja see tegeleb vaimsete
asjadega (vt ÕL 107:8). See suurem preesterlus anti Aadamale ja see on olnud maa
peal iga kord, kui Issand on oma evangeeliumi ilmutanud.

Esmalt kutsuti seda „pühaks preesterluseks Jumala Poja korra järgi” (ÕL 107:3).
Hiljem hakati seda tundma Melkisedeki preesterlusena, mis sai nime prohvet
Aabrahami ajal elanud suure ülempreestri järgi.

Melkisedeki preesterluse ametid on vanem, ülempreester, patriarh, seitsekümmend
ja apostel. Melkisedeki preesterluse juhataja on Kiriku president.

Teemaga seotud viited: Ef 4:11–14

7. Talitused ja lepingud
Talitused
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus on talituseks püha, ametlik toiming,
millel on vaimne tähendus. Iga talituse on andnud Jumal, et meile vaimseid tõdesid
õpetada. Päästvaid talitusi tehakse preesterluse volitusel ja nende juhtimisel, kes
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hoiavad preesterluse võtmeid. Mõned talitused on vajalikud ülenduseks ja neid
kutsutakse päästvateks talitusteks.

Esimene päästev evangeeliumitalitus on ristimine vee alla kastmise teel, mille viib
läbi keegi, kellel on volitus. Ristimine on vajalik selleks, et saada Kiriku liikmeks ja
siseneda selestilisse kuningriiki (vt Jh 3:5).

Sõna ristimine pärineb kreekakeelsest sõnast, mille tähenduseks on vette või vee
alla kastma. Vee alla kastmine sümboliseerib inimese patuse elu surma ja tema
uuestisündi vaimsesse ellu, mis on pühendatud Jumala ja Tema laste teenimisele.
Samuti on see surma ja ülestõusmise sümboliks.

Pärast ristimist panevad üks või mitu Melkisedeki preesterluse hoidjat oma käed
inimese pea peale ja kinnitavad ta Kiriku liikmeks. Selle liikmeks kinnitamise
talituse ajal antakse inimesele Püha Vaimu and.

Püha Vaimu and erineb Püha Vaimu mõjust. Enne ristimist võib inimene tunda
aeg-ajalt Püha Vaimu mõju ja selle mõju kaudu tõe kohta tunnistuse saada (vt Mn
10:4–5). Pärast Püha Vaimu anni saamist on inimesel õigus Tema pidevale
kaaslusele, kui ta peab kinni käskudest.

Teised päästvad talitused on pühitsemine Melkisedeki preesterlusse (meestele),
templiand ja abielu pitseerimine (vt ÕL 131:1–4). Kõigi päästvate preesterluse
talitustega kaasnevad lepingud. Templis saab neid päästvaid talitusi teha
asendustalitustena ka surnute eest. Asendustalitused jõustuvad üksnes siis, kui
surnud võtavad need vaimumaailmas vastu ja austavad nendega seotud lepinguid.

Ka teised talitused on meie vaimses arengus olulised, näiteks haigete õnnistamine,
laste õnnistamine ja neile nime andmine.

Teemaga seotud viide: Ap 2:36–38

Lepingud
Leping on Jumala ja inimese vaheline püha kokkulepe. Jumal esitab lepingu
tingimused ja meie nõustume tegema, mida Ta meilt palub. Seejärel lubab Jumal
meile kuulekuse eest teatud õnnistusi (vt ÕL 82:10).

Kõigi päästvate preesterluse talitustega kaasnevad lepingud. Me sõlmime Issandaga
lepingu, kui meid ristitakse, ja uuendame seda, kui võtame sakramenti. Vennad,
kes saavad Melkisedeki preesterluse, annavad preesterluse vande ja sõlmivad
lepingu. Templis sõlmime me edasisi lepinguid.

Teemaga seotud viited: 2Ms 19:5–6; Ps 24:3–4; 2Ne 31:19–20; ÕL 25:13

8. Abielu ja perekond
Abielu mehe ja naise vahel on Jumala seatud ning perekond on Tema päästmis- ja
õnneplaani keskmeks. Õnn saavutatakse perekonnaelus kõige kindlamalt siis, kui
see on rajatud Issanda Jeesuse Kristuse õpetustele.

Püha sigitusjõudu tohivad kasutada ainult mees ja naine, kes on seaduslikus
abielus. Lapsevanemad peavad paljunema ja täitma maa, kasvatama oma lapsi
armastuses ja õigemeelsuses ning hoolitsema nende füüsiliste ja vaimsete
vajaduste eest.

PÕHIÕPETUSED
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Mehel ja naisel on püha kohustus armastada teineteist ja hoolitseda teineteise eest.
Isadel tuleb juhtida oma perekonda armastuses ja õigemeelsuses ning hoolitseda
eluks vajaliku eest. Emad vastutavad eelkõige oma laste kasvatamise eest. Nende
pühade kohustuste täitmisel tuleb isal ja emal aidata teineteist võrdsete
kaaslastena.

Jumalik õnneplaan teeb võimalikuks perekonnasuhete jätkumise teisel pool hauda.
Maa loodi ja evangeelium ilmutati selleks, et saaks luua perekondi, et need saaksid
pitseeritud ja igavesti ülendatud. (Kohandatud pöördumisest „Perekond: läkitus
maailmale”.)

Teemaga seotud viited: 1Ms 2:24; Ps 127:3; Ml 3:23–24; ÕL 131:1–4

9. Käsud
Käsud on seadused ja nõuded, mille Jumal inimkonnale annab. Me näitame, et
armastame Teda, kui peame Tema käske (vt Jh 14:15). Käskude pidamine toob
Issandalt õnnistusi (vt ÕL 82:10).

Kaks peamist käsku on „Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja
kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. ‥ Ja ‥ armasta oma ligimest nagu
iseennast” (Mt 22:36–39).

Evangeeliumis on oluline osa kümnel käsul, mis on meie ülenduseks vajalikud
igavesed põhimõtted (vt 2Ms 20:3–17). Issand ilmutas need muistsel ajal Moosesele
ja Ta on korranud neid viimse aja ilmutustes.

Muude käskude seas on igapäevane palve (vt 2Ne 32:8–9), teistele evangeeliumi
õpetamine (vt Mt 28:19–20), kõlbelise puhtuse seaduse pidamine (vt ÕL 46:33),
täiskümnise maksmine (vt Ml 3:8–10), paastumine (vt Js 58:6–7), teistele
andestamine (vt ÕL 64:9–11), tänumeelsus (vt ÕL 78:19) ja Tarkuse Sõna järgimine
(vt ÕL 89:18–21).

Teemaga seotud viited: 1Ms 39:9; Js 58:13–14; 1Ne 3:7; Mo 4:30; Al 37:35; Al 39:9;
ÕL 18:15–16; ÕL 88:124

Nende teemade kohta lisateabe saamiseks vaadake materjale aadressil LDS.org või
raamatut „Usule truu: evangeeliumi teatmik”.

PÕHIÕPETUSED
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1. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Päästmisplaan
Sissejuhatus
Juhataja Boyd K. Packer Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on rõhutanud, kui
vajalik on teha iga seminariaasta alguses lühiülevaade päästmisplaanist.

„Kui anda kohe alguses lühiülevaade õnneplaanist ‥ ja seda aeg-ajalt üle
korrata, saavad teie õpilased sellest tohutult kasu. ‥

Noored küsivad „Miks?” – miks meil on kästud teatud asju teha ja miks me
teatud asju teha ei tohi? Teadmised õnneplaanist, kas või põhipunktide teadmine,
võib anda vastuse noorte küsimusele „Miks?”.” (The Great Plan of Happiness. –
Teaching Seminary: Preservice Readings, Church Educational System manual,

2004, lk 69–70. – LDS.org; vt Al 12:32)

Selles õppetunnis antakse lühiülevaade päästmisplaanist ja keskendutakse Jeesuse
Kristuse ja Tema lepituse kesksele kohale selles plaanis.

Jeesuse Kristuse roll surelikkusele eelnevas elus
Mida sa ütleksid, kui keegi küsiks, miks on Jeesus Kristus sinu jaoks tähtis?

Selles õppetunnis saad sa rohkem teada Jeesuse Kristuse rollist Taevase Isa
päästmisplaanis. Püüa õppides leida tõdesid, mis võiksid aidata suurendada sinu
usku Jeesusesse Kristusesse.

1. Joonista pühakirjapäevikusse järgnev tabel. Seda õppetundi uurides
paned sa õpetused tabelisse kirja.

Jeesus Kristus on Taevase Isa päästmisplaanis kesksel kohal

Surelikkusele eelnev elu Surelik elu Surelikkusele järgnev elu

Taevase Isa plaan meie päästmiseks koosneb kolmest peamisest etapist:
surelikkusele eelnev elu, mis eelnes meie füüsilisele sünnile, surelik elu ja
surelikkusele järgnev elu.

Loe läbi tsitaat ja märgi ära sõnad või fraasid, mis kirjeldavad, milliseid piiranguid
me surelikkusele eelnevas elus kogesime:

„Me elasime enne maa peale sündimist kui Taevaisa vaimulapsed [vt Ap 17:28–29; Aabr
3:22–26]. Me ei olnud siiski sellised nagu meie Taevane Isa ning me ei oleks võinud kunagi saada
Tema-sarnaseks ega tunda rõõmu kõikidest õnnistustest, millest Tema rõõmu tunneb, kui me
poleks saanud kogeda surelikkust ja elu füüsilise kehaga.
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Jumala ainus eesmärk – Tema töö ja Tema hiilgus – on võimaldada meist igaühel tunda rõõmu
kõikidest Tema õnnistustest [vt Ms 1:39]. Ta on loonud oma eesmärgi saavutamiseks täiusliku
plaani. Me mõistsime seda plaani ja võtsime selle vastu, enne kui tulime maa peale. [---]

Selleks et areneda ja saada selliseks nagu Jumal, pidi igaüks meist saama keha, et võiksime
läbida maapealse proovilepaneku.” (Jutlusta minu evangeeliumi: misjonitöö juhis, 2005,
lk 48–49)

Kui Taevane Isa oma õnneplaani esitles, saime teada, et selle plaani teostamiseks
on vaja päästjat. Lutsifer, üks Taevase Isa vaimulastest, oli Taevase Isa plaani vastu.
Ta sai tuntuks kui Saatan.

Loe Moosese 4:1–3, et leida, mida Saatan Taevaselt Isalt nõudis.

Mida Saatan Taevaselt Isalt nõudis? ____________________

Me õpime salmist Moosese 4:2, et Jeesus Kristus oli see, kes valiti algusest peale
tegema Taevase Isa tahet. Kirjuta tabelis veergu „Surelikkusele eelnev elu” õpetus,
mida sellest salmist õpime: surelikkusele eelnevas elus valiti Jeesus Kristus
inimkonna Lunastajaks.

Kui Jeesus Kristus valiti Taevase Isa plaani täide viima, oli vaja luua maa, kus me
saaksime füüsilise keha ja kogemusi.

Loe Heebrealastele 1:1–2, et õppida Jeesuse Kristuse rollist maa loomisel.

Me õpime nendest salmidest: Jeesus Kristus lõi Taevase Isa juhatusel selle maa.
Kirjuta see õpetus pühakirjapäeviku tabelisse veergu „Surelikkusele eelnev elu”.

2. Mõtle sellele, kui ilus on
maa, ning sellele, millal

ja kus oled olnud selle eest väga
tänulik. Vasta pühakirjapäevikus
küsimustele:

a. Kirjelda aega, mil olid tänulik
selle maa ilu eest.

b. Kuidas mõjutab sinu tundeid
Jeesuse Kristuse vastu teadmine,
et Ta lõi maa?

Jeesuse Kristuse roll surelikus elus
Pärast maa peale tulemist ja füüsilise keha saamist kogeme muid takistusi, mis ei
lase meil saada selliseks nagu meie Taevaisa ja naasta Tema juurde. Kaheks selliseks
takistuseks on füüsiline surm ja vaimne surm. Füüsiline surm on meie vaimu
eraldamine kehast ja vaimne surm on meie eraldamine Jumalast. Loe läbi tsitaat
ning märgi ära sõnad ja fraasid, mis kirjeldavad kahte takistust, mida me surelikus
elus kogeme:

1.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV
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Jeesuse Kristuse lepitus

„Meie seisund surelikus elus on selline, et meile saavad osaks nii füüsiline kui ka vaimne surm.
Jumalal on täiuslik, ülendatud ja surematu luust ning lihast keha. Selleks et saada selliseks nagu
Jumal ja naasta Tema juurde, peab ka meil olema täiuslik, surematu luust ja lihast keha. Aadama
ja Eeva langemise tagajärjel on igal inimesel maa peal ebatäiuslik surelik keha ja lõpuks saab
igaühele osaks surm. Kui ei oleks Päästjat Jeesust Kristust, teeks surm lõpu igasugusele lootusele
elada tulevikus koos Taevase Isaga.

Füüsilise surma kõrval on üheks suurimaks takistuseks patt, mis ei lase meil saada selliseks nagu
meie Taevaisa ja naasta Tema juurde. Surelikus seisundis anname sageli järele kiusatusele,
rikume Jumala käske ja teeme pattu. ‥ Kuigi vahel tundub teisiti, teeb patt meid alati õnnetuks.
Patt kutsub esile süü- ja häbitunde. Oma pattude pärast ei saa me naasta elama koos Taevase
Isaga, kui me ei saa esmalt andeks ja pattudest puhtaks.

‥ Nagu füüsilise surma puhul, nii ei saa me ka patu tagajärgedest iseseisvalt jagu. Ilma Jeesuse
Kristuse lepituseta oleme abitud.” (Jutlusta minu evangeeliumi, lk 50)

Enne Jeesuse sündi maa peale, pärast seda, kui Joosep sai teda, et Maarja ootab
last, külastas Joosepit unes ingel. Loe Matteuse 1:21, et leida, mida ingel Joosepile
kuulutas.

Me õpime sellest, mida ingli sõnul Jeesus tegema hakkab – et Jeesus Kristus tuli,
et meid meie pattudest päästa. Kirjuta see õpetus tabelis veergu „Surelik elu”.

Meid saab pattudest päästa tänu Jeesuse Kristuse lepitusele. Lepitus hõlmab
Jeesuse Kristuse kannatust, surma ja ülestõusmist.

3. Vasta pühakirjapäevikus
küsimustele:

a. Mida me peame tegema, et
Jeesuse Kristuse lepituse kaudu
oma pattudest päästetud saada?

b. Mida me peame salmi Apostlite
teod 2:32 kohaselt veel tegema?

Jeesuse Kristuse roll surelikkusele järgnevas elus
Kas oled kunagi jäänud surma tõttu ilma mõnest pereliikmest või sõbrast?

Me teame tänu Taevase Isa päästmisplaanile, et surres lähevad kõigi inimeste
vaimud vaimumaailma.

Loe 1. Peetruse 3:18–20 ja 1. Peetruse 4:6, et leida, mida Jeesus kohe pärast
surma tegi.

Loe Õpetuse ja Lepingute 138:18–19, 30–32, et leida, mida Jeesus Kristus tegi, et
vaimumaailmas saaks igaühele evangeeliumi jutlustada. (Õpetuse ja Lepingute 138
on ilmutus vaimumaailma kohta, mille sai president Joseph F. Smith, kui ta
mõtiskles selle üle, kuidas Päästja külastas surnute vaime, kui Tema keha oli
veel hauas.)

Tee kokkuvõte, mida tegi Jeesus Kristus, et vaimumaailmas saaks igaühele
evangeeliumi jutlustada: ____________________

1.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV
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Ülestõusnud Issand

Päästja tõusis üles kolmandal päeval pärast oma surma (vt 1Kr 15:4). Kui inimene
tõuseb üles, taasühendatakse tema vaim ja füüsiline keha nõnda, et neid enam
kunagi ei lahutata (vt ÕL 138:17).

Loe 1. korintlastele 15:20–22, et leida,
kuidas Jeesuse Kristuse ülestõusmine
meid kõiki mõjutab.

Kirjuta tabelis veergu „Surelikkusele
järgnev elu” õpetus: Jeesuse Kristuse
ülestõusmise tõttu tõusevad üles
kõik inimesed.

Loe Ilmutuse 20:12, et leida, mis meie
kõigiga pärast meie
ülestõusmist juhtub.

Eluraamat võib sümboliseerida inimese
mõtteid ja tegusid selles elus, aga
samuti ustavate kohta taevas peetavat
ülestähendust (vt märksõna
„Eluraamat”. – Pühakirjajuht). Meie üle
ei mõisteta kohut mitte üksnes meie
tegude, vaid samuti meie mõtete,
sõnade ja soovide järgi (vt Mo 4:30; Al
12:14; ÕL 137:9).

Loe Johannese 5:22, et leida, kes meie üle kohut mõistab. (Soovi korral kirjuta viide
Jh 5:22 oma pühakirja salmi Ilm 20:12 juurde.)

Kirjuta tabelis veergu „Surelikkusele järgnev elu” õpetus: Jeesus Kristus mõistab
kohut kogu inimkonna üle.

Taevase Isa plaani lõplik eesmärk on anda kõigile Tema lastele võimalus saada
igavene elu või ülendus, mis tähendab Taevase Isa sarnaseks saamist ja elamist
igaveste peredena koos Temaga igavesti. Mõtle oma praegusele perele ja perele,
kelle ühel päeval luua loodad.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse, mis sa arvad, miks on sinu jaoks
oluline, et oleksid vääriline elama igavesti koos Taevase Isa ja oma

pereliikmetega.

Loe Johannese 3:5; 16–17, et leida, mida igaüks meist peab tegema, et saada
igavene (või igavikuline) elu.

Ainusündinud Pojasse uskumine tähendab rakendada usku Jeesusesse Kristusesse
ja elada Tema evangeeliumi järgi.

Kirjuta tabelis veergu „Surelikkusele järgnev elu” põhimõte: kui me rakendame
usku Jeesusesse Kristusesse ja elame Tema evangeeliumi kohaselt, siis võime
saada igavese elu.

5. Mõtiskle taas õppetunni alguses esitatud küsimuse üle: „Mida sa
ütleksid, kui keegi küsiks, miks on Jeesus Kristus sinu jaoks tähtis?”

1.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV
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Vasta sellele küsimusele oma pühakirjapäevikusse selle põhjal, mida sa tänases
õppetunnis õppisid ja mida tundsid.

Võiksid kasutada pühakirjapäevikusse tehtud tabelit, et õpetada oma perele ja
teistele Jeesuse Kristuse rollist Taevase Isa päästmisplaanis.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud „Päästmisplaani” õppetundi ja lõpetanud selle (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

1.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV
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1. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Õppija roll
Sissejuhatus
Pühal Vaimul, õpetajal ja õppijal on igaühel evangeeliumi õppimisel tähtis roll. See
õppetund aitab sul mõista igaüht neist rollidest, et su püüded õppida oleksid
edukad. Vajadusel korda selles tunnis õpitud põhimõtteid regulaarselt, et endale
oma kohustusi evangeeliumi õppimisel meelde tuletada.

Püha Vaimu, õpetaja ja õppija rollid evangeeliumi
õppimisel

Palveta enne õppimist
Siiras palve aitab ühitada meie tahte Jumala tahtega. See kutsub meie ellu Püha Vaimu. Looge
harjumus palvetada enne pühakirjade ja selle seminarikursuse õppetundide uurimist.

Mõtiskle järgneva üle:

noor naine tunneb, et seminari koduõppe tundide uurimine inspireerib teda ja
avardab ta arusaamu. Ta tunneb Püha Vaimu mõju. Ta on tänulik selle eest, mida
õpib, ja mõtiskleb, kuidas õpitut oma elus rakendada. Teine noor naine läbib samad
õppetunnid, kuid tal on sageli igav ja ta tunneb, et ei õpi eriti midagi.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millised võivad olla mõned
põhjused, miks neil kahel noorel naisel on samade õppetundide

läbimisel nii erinevad kogemused?

Otsi tänast õppetundi uurides õpetusi ja põhimõtteid, mis võivad aidata sul täita
oma eesmärki seminariõpilasena ja tugevdada oma tunnistust Jeesuse Kristuse
evangeeliumist.

Evangeeliumi õppimisel on oluline roll kolmel isikul: Pühal Vaimul, õpetajal ja
õpilasel.

Loe läbi salmid Johannese 14:26 ja Johannese 16:13, et leida, millised on mõned
Püha Vaimu rollid.

Üks tõde, mida võime nendest salmidest Püha Vaimu rollide kohta õppida, on see,
et Püha Vaim õpetab tõde.

Kuidas me saame oma elukogemuste kohaselt teada, millal Püha Vaim meile tõde
õpetab? (Abi võib olla salmidest ÕL 8:2–3.) ____________________

Loe salme Õpetus ja Lepingud 50:13–14, et leida, milline on evangeeliumi õpetaja
roll. Pane tähele, et need salmid anti teerajajatest pühadele, kes asetati ametisse, et
õpetada teistele evangeeliumi.

Milline on evangeeliumi õpetaja roll?

Loe 2. Nefi 33:1, et leida, mida teeb Püha Vaim, kui tema väel tõde õpetatakse.

Mida teeb salmi 2. Nefi 33:1 kohaselt meie heaks Püha Vaim?
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Loe salmi Õpetus ja Lepingud 88:118 ja leia, kuidas me peaksime püüdlema
õppimise poole.

Üks hea viis, kuidas õppimise poole püüelda, on usk. Vanem David A. Bednar
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud, mis sünnib, kui me püüame
õppida usuga. Olles tsiteerinud salmi 2. Nefi 33:1, ütles vanem Bednar: „Pange
palun tähele, kuidas Vaimu vägi kannab sõnumi südameni, kuid mitte tingimata
südamesse. Õpetaja võib selgitada, demonstreerida, veenda ja tunnistada ning
teha seda suure vaimse väega ja väga tõhusalt. Kuid lõpuks tungib sõnumi sisu ja

Püha Vaimu tunnistus südamesse siiski vaid siis, kui vastuvõtja seda lubab. Usuga õppimine avab
tee südamesse.” (Seek Learning by Faith. – Ensign, sept 2007, lk 61)

Me õpime nendest sõnadest, et kui me õpime usuga, siis kutsume Püha Vaimu
oma südamesse, et õpetada meile tõde ja sellest tunnistada.

2. Usk on midagi enamat kui passiivne uskumus. Me väljendame usku
oma tegude kaudu. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida ma saan

teha, et õppida usuga?

Kujuta ette, et sa pole kunagi jalgpalli mänginud, kuid õpetaja lubab, et ta võib
õpetada sind nii hästi mängima, et võiksid kuuluda jalgpallivõistkonda. Sa usud, et
õpetaja suudab sind õpetada ja et sina suudad õppida. Õpetaja viib su
jalgpalliväljakule. Ta seletab ja näitab, kuidas jalgpalliga triblada, kuid ta ei lase sul
seda proovida. Seejärel seletab ta, kuidas palli edasi sööta, ja näitab seda, söötes
palli sulle. Kuid enne, kui saad võimaluse pall tagasi sööta, tuleb õpetaja sinu
juurde ja võtab palli endale. Ta teeb sama, kui paneb palli uuesti mängu pärast selle
auti minemist. Ta tänab sind, et talle oma aega pühendasid, ja lahkub.

Kui valmis oled sa pärast sellist õppetundi kandideerima jalgpallivõistkonda? Miks?

Kuigi on kasu, kui õppida selle kohta ja vaadata, kuidas teised jalgpalli mängivad,
siis mida sa pead tegema, kui tahad arendada endas oskusi, mis on vajalikud, et
hästi jalgpalli mängida?

Kuidas on see näide seotud usu kaudu õppimisega?

Ei piisa, kui üksnes usume ja loodame, et Vaim võib meid õpetada. Me peame
Jumala tõdede teada saamiseks ka ise pingutama, et õppida ja õpitut ellu
rakendada. Vanem Bednar on õpetanud usust inspireeritud tegudest, mis on seotud
usuga õppimisega:

„Õppija, kes kasutab valikuvabadust vastavalt õigetele põhimõtetele, avab oma
südame Pühale Vaimule ja kutsub Tema õpetavat, tunnistavat väge ja kinnitavat
tunnistust. Usuga õppimine nõuab hingelisi, vaimseid ja füüsilisi pingutusi, mitte
üksnes passiivset vastuvõtmist. Meie usust inspireeritud tegude siirus ja
järjepidevus on see, millega näitame oma Taevasele Isale ja Tema Pojale
Jeesusele Kristusele tahet Pühalt Vaimult õppida ja juhiseid saada. ‥

Usuga õppimine nõuab nii „südant [kui ka] teenistusvalmis meelt” (ÕL 64:34). Usuga õppimine
on selle tulemus, kui Püha Vaim kannab Jumala sõna väe nii südameni kui ka südamesse. Usuga
õppimine ei saa õpetajalt õpilasele üle kanduda loengu, ette näitamise või kogemust andva
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Jeesus kutsus Peetrust ja Andreast, et nad
Teda järgiksid.

ülesande kaudu, pigem peab õpilane rakendama usku ja tegutsema, et ise teadmisi omandada.”
(Seek Learning by Faith. – Ensign, sept 2007, lk 64)

Tuleta meelde selle õppetunni alguses kirjeldatud noort naist, kel on sageli igav ja
kes tunneb, et ei õpi seminari koduõppe tundidest eriti midagi. Kujuta ette, et ta
räägib teile oma pettumustest. Sa oled saanud tema jutust aru, et ta on varasemaid
õppetunde tehes kirjutanud pühakirjapäevikusse küsimustele sageli pinnapealseid
vastuseid ja tihti segavad muud huvid tema keskendumist õppetunnile. Samuti ei
osale ta nädalasisestes õppetundides klassi tegevustes ega vestlustes.

3. Pane pühakirjapäevikusse kirja kolm-neli näidet vaimsest, mentaalsest
ja füüsilisest pingutusest, mida sa julgustaksid seda noort naist ette

võtma, et tal võiks usuga õppimisest kasu olla.

Näited apostel Peetruse elust näitlikustavad seda, kuidas usuga õppida püüdes
kutsume Püha Vaimu oma südamesse, et õpetada meile tõde ja sellest tunnistada.
Loe Matteuse 4:18–20, et leida, kuidas kutsus Päästja Peetrust ja tema venda
Andreast.

Mida kutsus Issand Peetrust ja Andreast tegema?

Kuidas on nende vastus näide usuga
õppimise püüdlusest?

Jeesuse Kristuse järgimine võimaldas
Peetrusel olla kogu Päästja sureliku
teenimise ajal koos Temaga. Tal oli au
pidevalt Päästjat õpetamas kuulda ja
olla Tema tehtud paljude imede
tunnistajaks. Pärast Päästja kutset
kõndis Peetrus isegi vee peal (vt Mt
14:28–29).

Kord esitas Jeesus oma jüngritele kaks
küsimust. Loe Matteuse 16:13–17, et
leida, mida Päästja jüngritelt enda kohta küsis ja kuidas Peetrus vastas.

Pane tähele, kuidas selgitas Päästja 17. salmis seda, mil moel Peetrus oli saanud
oma teadmised. Peetrus sai oma teadmised Taevaselt Isalt ilmutuse kaudu, mis tuli
Püha Vaimu väel. Mõtiskle selle üle, kuidas Peetruse kogemus näitlikustab tõdesid,
mida selles õppetunnis õpetatakse.

4. Täida pühakirjapäevikus ülesanded:

a. Kirjelda aega, mil sa püüdsid usuga õppida. Kui sa seda tegid, siis kuidas
täitis Püha Vaim oma rolli evangeeliumi õppimisel?

b. Mida sa teed, et õppida usuga ja kutsuda Püha Vaimu oma südamesse, et
õpetada tõde ja sellest tunnistada? Kui vajad konkreetseid ideid, mida
võiksid teha, võid valida järgnevast üks-kaks asja, millele keskenduda:

• uuri pühakirju iga päev;

1.  ÕPPENÄDAL:  2 .  PÄEV
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• arenda pühakirjade uurimise oskusi, nagu märgistamine, ristviitamine ja
pühakirjade õpiabide kasutamine;

• osale aupaklikult ja tähelepanelikult õpitegevustes ja ära lase
end segada;

• täida iga tunni ülesandeid läbimõeldult;

• kirjuta pühakirjapäevikusse lisaks veel oma tundeid, mõtteid ja
tähelepanekuid;

• selgita teistele evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid, pane kirja ja jaga
evangeeliumi õpetuste ja põhimõtetega seotud arusaamu ja kogemusi
ning tunnista evangeeliumi õpetuste ja põhimõtete õigsusest;

• rakenda oma elus evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid (vt Jh 7:17).

Kui püüad seminaris usuga õppida, järgid president Thomas S. Monsoni
nõuannet: „Noored, ma palun teil käia seminaris. Uurige pühakirju iga päev.
Kuulake tähelepanelikult oma õpetajaid. Rakendage palvemeelselt seda, mida
olete õppinud.” (Participate in Seminary. – Thomas S. Monson, 12. august 2011. –
seminary.lds.org)

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud õppetundi „Õppija roll” ja lõpetanud selle (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

1.  ÕPPENÄDAL:  2 .  PÄEV
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1. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Pühakirjade uurimine
Sissejuhatus
See õppetund aitab sul mõista, kui tähtis on uurida iga päev pühakirju ja lugeda
selle õppekursuse osana läbi Uus Testament. Samuti saad sa arendada oma
pühakirjade uurimise oskusi.

Igapäevase tõhusa pühakirjauurimise tähtsus
Loe järgmisi lauseid ja märgi oma vastused skaalal. Sa ei pea oma vastuseid
õpetajale näitama.

Mõtiskle seda õppetundi uurides sellele, kuidas sa saaksid oma pühakirjade
uurimise oskust arendada.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem David A. Bednari sõnad:

„Pühakirjades on kirjas Kristuse sõnad ja nad on elava vee varamuks, millele
kergesti juurde pääseme ning millest sügavalt ja pikalt juua. ‥

Tavalise igapäevategevuse käigus kaotame me teiega olulisel hulgal vett, millest
nii suur osa meie füüsilisest kehast koosneb. Janu väljendab keharakkude
nõudlust vee järele. Meie kehas olevat vett tuleb iga päev täiendada. Ausalt
öeldes pole eriti mõistlik end vahetevahel veega „täita” ja seejärel pikalt

vedelikku kaotada. Sama kehtib vaimselt. Vaimne janu on vajadus elava vee järele. Pidev elava
vee juurdevool on palju parem kui juhuslik rüüpamine.” (A Reservoir of Living Water. – KHS-i
pühalik koosolek, 4. veebr 2007. – speeches.byu.edu)

Lõpeta põhimõte, mille saad vanem Bednarilt õppida selle kohta, mida igapäevane
pühakirjade uurimine meile annab: iga päev pühakirju uurides saame
____________________ , mida vajame.

Pühakirjade väärtus tänapäeval
Soovi korral võid vaadata ingliskeelset Mormon Message’i (Mormoonide
sõnumite) videot „The Blessings of Scripture” (3:04) aadressilt LDS.org,
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milles näed vanem Christoffersoni lugu William Tyndale’ist ja nõuannet
pühakirjade tähtsusest.

Vanem D. Todd Christofferson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on kirjeldanud,
millise ohverduse tegi üks mees, et paljud inimesed saaksid Piiblit lugeda:

„6. oktoobril 1536. aastal talutati Vilvorde lossi vangikongist Belgias Brüsseli
lähedal välja armetu inimvare. Ligikaudu poolteist aastat oli ta vaevelnud
pimedas rõskes üksikkongis. Lossimüüri ääres seoti vang posti külge. Ta jõudis
kuuldavale tuua veel vaid oma viimase palve: „Issand! Ava Inglismaa kuninga
silmad!”, kui ta surnuks kägistati. Tema keha põletati siinsamas tuleriidal. Kes oli
see mees ja mis oli tema süü ‥? Tema nimi oli William Tyndale ja tema kuriteoks

oli Piibli tõlkimine inglise keelde ja selle avaldamine.

‥ Tulises sõnavahetuses ühe vaimulikuga, kes sõdis pühakirjade lihtrahva kätte andmise vastu,
vandus Tyndale: „Kui Jumal mulle elupäevi annab, ei kulu palju aastaid, kui ma teen nõnda, et
poiss, kes atra ajab, tunneb pühakirja paremini kui sina!” [---]

William Tyndale ei olnud ei esimene ega viimane, kes erinevatel maadel, erinevates
keelekeskkondades ohvreid on toonud – koguni surma läinud, et tuua Jumala sõna pimedusest
valguse kätte. ‥ Mis oli nende jaoks pühakirjades nii tähtis, et ka meie peaksime seda teadma?
Mis oli 16. sajandi Inglismaal inimestele Piiblis nii tähtis, et nad olid valmis selle eest välja käima
tohutuid summasid ja võtma suuri riske? Mis see oli, mida ka meie peaksime mõistma?”
(Pühakirjad on meile õnnistuseks. – 2010. aasta kevadine üldkonverents)

Miks tõid inimesed sinu arvates selliseid suuri ohvreid, et pühakirjad oleksid
kättesaadavad? ____________________

Vanem Christofferson jätkas: „Tyndale’i päevil ei tundnud valdav enamus inimestest pühakirju,
sest neil puudus ligipääs Piiblile, eriti veel keeles, mida nad mõistsid. Tänapäeval on Piibel ja
muud pühakirjad hõlpsasti kättesaadavad ja ometi kasvab rahva harimatus pühakirjade osas iga
päevaga, sest inimesed ei vaevu neid raamatuid avama. Seetõttu on nad unustanud, mida nende
vanavanemad teadsid.” (Pühakirjad on meile õnnistuseks)

Miks sinu arvates ei loe inimesed tänapäeval pühakirju nii palju, kui peaksid?

Vanem Christofferson ütles lõpetuseks: „Mõelge, kui suured on meie õnnistused – meil on Piibel
ja kokku umbes üheksasada lehekülge teisi pühakirju, sealhulgas Mormoni Raamat, Õpetus ja
Lepingud ning Kallihinnaline Pärl. ‥ Küllap annab Issand meile selle õnnistusega teada, et meie
vajadus pidevalt pühakirju kasutada on suurem kui kunagi varem.” (Pühakirjad on meile
õnnistuseks)

Me saame vanem Christoffersoni sõnadest ühe tõena õppida, et „küllap annab
Issand meile selle õnnistusega teada, et meie vajadus pidevalt pühakirju kasutada
on suurem kui kunagi varem”. (Pühakirjad on meile õnnistuseks)

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: miks on sinu arvates
tänapäeval meie vajadus pühakirjade järele suurem kui

kunagi varem?

1.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV
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Apostel Paulus kirjutas kirja, milles ta
kirjeldas, milline on maailm viimseil
päevil. Loe 2. Timoteosele 3:1–5, 13, et
leida mõned patud ja suhtumised, mis
on Pauluse sõnul tänapäeval tavalised.
(Võid kasutada joonealuseid märkusi,
mis aitavad nende salmide raskeid sõnu
ja fraase mõista.)

Millised on mõned neis salmides
loetletud patud ja suhtumised meie
tänapäeva ühiskonnas, mille
tunnistajaks olete olnud?

Loe 2. Timoteosele 3:14–17, et leida, kuidas me saame tunda end neil ohtlikel
aegadel turvaliselt. Soovi korral võid sa leitu ära märkida.

Milliseid õnnistusi me võime salmides 2. Timoteosele 3:15–17 õpitu kohaselt saada,
kui uurime pühakirju ja elame nende õpetuste järgi? Kirjuta oma vastus tühjaks
jäetud joonele, et lause lõpetada. Pühakirju uurides võime me saada
____________________ mis viib meid päästmiseni.

Lause, mille äsja lõpetasid, on näide evangeeliumi põhimõttest. Jeesuse Kristuse
evangeeliumi põhimõtted ja õpetused on muutumatud tõed, mis meid elus
juhatavad. Üks pühakirjade peamisi eesmärke on õpetada evangeeliumi õpetusi ja
põhimõtteid. Me saame muuta oma pühakirjauurimise veelgi tähendusrikkamaks,
kui otsime õpetusi ja põhimõtteid, mõtiskleme nende tähenduse üle ning
rakendame neid oma ellu.

2. Vaata põhimõtet, mille äsja lõpetasid. Seejärel vasta
pühakirjapäevikus küsimusele: millal olen tundnud, et sain

pühakirjade uurimise tulemusena tarkust, valgust ja tõde ning et mind
parandati ja juhatati?

Lugege iga päev Uut Testamenti
Selle seminarikursuse ajal oodatakse sinult ühe asjana seda, et loeksid läbi Uue
Testamendi. See on seminari lõputunnistuse saamise nõudeks. Uue Testamendi
läbilugemine nõuab pidevat pingutust.

Kas oled kunagi proovinud juua vett või limonaadi korraga mitme kõrrega? Kui sul
on kõrsi, siis proovi juua klaas vett või limonaadi korraga seitsme kõrrega. Klaasi
täiesti tühjaks juua on raske. Kuid ühe kõrrega aeglaselt ja pidevalt juues leiad, et
võid kergesti klaasi tühjaks juua (ja see on palju meeldivam kogemus!).

Kuidas sa seostad seda näitlikku õppetundi Uue Testamendi läbilugemisega selle
õppekursuse jooksul?

Kasuta järgmist valemit, et mõista, kuidas saad täita eesmärgi Uus Testament läbi
lugeda, lugedes iga päev väikeste osade kaupa:

1.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV
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3. Kirjuta pühakirjapäevikusse mõned asjad, mis aitavad sul luua
harjumust iga päev pühakirju uurida, et saaksid pühakirjadest

tarkust, valgust ja tõde ning et sind parandataks ja juhendataks. Pane samuti
kirja eesmärk varuda iga päev pühakirjade uurimiseks aega ja lugeda läbi Uus
Testament.

Pühakirjade uurimise meetodid ja oskused
4. Järgnev pühakirjade uurimise meetodite ja oskuste nimekiri võib

sinu pühakirjade uurimist rikastada. Vali välja kaks meetodit või
oskust ja püüa neid kirjasolevate pühakirjasalmide juures kasutada. Selgita
pühakirjapäevikus, kuidas need kaks oskust aitavad sul iga päev
pühakirju uurida.

Pühakirjade uurimise meetodid ja oskused

Nimede asendamine: et pühakirjade õpetusi ja põhimõtteid paremini oma eluga seostada,
asenda pühakirjades olev nimi enda nimega. Püüa kasutada seda pühakirjade uurimise oskust
Siimon Peetruse nimega salmides Matteuse 16:15–17.

Põhjus ja tagajärg: et pühakirjadest paremini evangeeliumi põhimõtteid leida, otsi „kui-siis” ja
„kuna-seetõttu” seoseid. Püüa kasutada seda oskust, uurides salme Matteuse 6:14–15.

Pühakirja nimekirjad: pühakirjad sisaldavad mõnikord näiteks juhatust või hoiatusi nimekirja
vormis. Kui leiad loetelu, võid tähistada iga elemendi numbriga. Püüa kasutada seda oskust,
uurides salme Galaatlastele 5:22–23.

Vastandid: pühakirjad toovad sageli välja üksteisega vastanduvaid ideid, sündmusi ja inimesi.
Need vastandid rõhutavad evangeeliumi põhimõtteid. Otsi vastandeid üksikutest salmidest,
peatükkidest, aga ka teistest peatükkidest ja raamatutest. Püüa kasutada seda oskust, uurides
salme Matteuse 5:14–16.

Ettekujutamine: otsi kirjeldavaid detaile, mis aitavad sul loetut ette kujutada. Kujuta ette, et
viibid mõne sündmuse juures. See võib tugevdada sinu tunnistust pühakirjadest loetu
reaalsusest. Püüa kasutada seda oskust, uurides salme Matteuse 8:23–27.

Sümbolid: kirjeldavad sõnad, näiteks nagu, kui või kõrvutama/võrdlema aitavad sümboleid ära
tunda. Püüa mõista sümboli sisu, uurides selle olemust ja mõtiskledes selle omaduste üle.
Pühakirjade õpiabid, näiteks joonealused märkused ja pühakirjajuht võivad aidata sul sümboleid
lahti seletada. Püüa kasutada seda võtet, uurides salme Matteuse 13:24–30. (Võid kõrvutada
seda, kuidas sa sellest tähendamissõnast aru said, selgitusega, mis on antud salmides ÕL
86:1–7.)

1.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV
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Pühakirjade uurimise meetodid ja oskused

Ristviited: sageli võib üks pühakirjakoht selgitada või täpsustada teise pühakirjakoha fraasi või
ideed. Ühenda pühakirjasalmid omavahel, kasutades pühakirjades olevaid joonealuseid märkusi,
loendeid või pühakirjajuhti selleks, et aidata pühakirjasalmide sisu lahti seletada. Harjuta seda
oskust, lugedes salmi Johannese 10:16 ja seejärel vaata salmi 3. Nefi 15:21. Kuidas aitab salm
3. Nefi 15:21 sul paremini mõista salmi Johannese 10:16 tähendust?

Mõtisklemine: mõtisklemine tähendab juurdlemist, mediteerimist, küsimuste esitamist ning
oma teadmiste ja õpitu hindamist. Mõtisklemine aitab tihtipeale mõista, mida peaksime tegema,
et evangeeliumi põhimõtteid rakendada. Mõtle, kuidas saad rakendada salmis Heebrealastele
12:9 kirjas olevaid tõdesid.

Rakendamine: tundes ära ja mõistes pühakirjades olevaid õpetusi ja põhimõtteid, saad
sügavamaid teadmisi, kui avastatud tõdede kohaselt tegutsed. Jeesus Kristus ütles, et kui keegi
tahab teha Taevase Isa „tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas mina räägin
iseenesest” (Jh 7:17). Otsi võimalusi, et iseseisva pühakirjade uurimise ajal õpitut oma elus
rakendada või seda oma eluga kõrvutada (vt 1Ne 19:23).

Leia võimalusi, et kõiki neid õpioskusi lähinädalatel Uut Testamenti uurides
kasutada.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud „Pühakirjade uurimise” õppetundi ja lõpetanud selle (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

1.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV
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1. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Sissejuhatus Uude
Testamenti ja selle kontekst
Sissejuhatus
Uus Testament on ülestähendus Jeesuse Kristuse surelikust elust, õpetustest ja
lepitusest, Tema Kiriku rajamisest ning Tema jüngrite teenimise ja õpetamise
algusaegadest. Selles õppetunnis õpid sa Uue Testamendi ajaloolist ja kultuurilist
tausta, kaasa arvatud seda, miks paljud juudid eitasid Jeesust kui Messiat või
Päästjat. Samuti loed sa neist, kes võtsid Jeesuse Päästjana alandlikult vastu ja
otsustasid Teda järgida.

Uue Testamendi kontekst

Kata käega parempoolne pilt kinni. Mis vasakpoolset pilti vaadates sinu arvates
sellel pildil toimub? Võta käsi ära parempoolselt pildilt.

Kuidas aitab kogu pildi nägemine sul mõista, mis toimub? ____________________

Sinise peakattega mees on Jeesuse Kristuse jünger Stefanos. Loe Apostlite teod
7:59–60, et saada teada, millist sündmust pildil kujutatakse.

Mõtle, kuidas sa võrdleksid kogu pildi nägemist pühakirjadest arusaamisega.

See tegevus näitlikustab, kui tähtis on mõista pühakirjade konteksti. Kontekst viitab
pühakirjasalme, sündmust või lugu ümbritsevatele oludele või annab taustinfot.
Tutvudes Uue Testamendi ajaloolise ja kultuurilise taustaga, saad sealsetest
õpetustest palju paremini aru ja oskad neid rakendada.
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Õppetunni järgmistes osades on info, mis aitab sul Uue Testamendi konteksti
rohkem mõista.

Juutide usujuhid Päästja teenimise ajal
Mormoni Raamatu prohvet Jaakob pani kirja prohvetliku kuulutuse, mis aitab meil
mõista Jeesuse Kristuse sureliku teenimise olusid. Loe läbi 2. Nefi 10:3–5 ning leia
sõnad ja fraasid, mida Jaakob kasutas, et kirjeldada juutide vaimset seisundit
Päästja teenimise ajal.

Sõna preestripettus salmis 2. Nefi 10:5 tähendab jutlustamist, mille eesmärgiks on
pigem „kasu ja maailma kiitus” kui Jumala rahva heaolu (2. Nefi 26:29).
Preestripettustes olid süüdi peamiselt juutide pahelised usujuhid, kes juhtisid
inimesed eksiteele.

Moosese seadusele lisatu ja teised valeõpetused
Selleks, et mõista paremini, kuidas usujuhid rahvast eksiteele juhtisid, joonista
ringile, mis kujutab Moosese seadust, ümber veel üks ring ja kirjuta sinna sisse
suuline seadus.

Moosese seadus viitab Jumalalt
Moosese kaudu muistsele Iisraeli
rahvale antud käskudele ja õpetustele.
Juudi õpetajad lisasid sellele oma
reeglid ja seaduse tõlgendused. Suulise
pärimuse ehk suulise tavana tuntud
täiendavad reeglid ja tõlgendused olid
mõeldud selleks, et hoida ära Jumala
seadusest üleastumist. Näiteks oli
suusõnalise seaduse järgi keelatud
hingamispäeval sõlme lahti harutamine
mõlema käega. Seda peeti töö
tegemiseks ja seega oli see
hingamispäeva rikkumine. Kuid sõlme
lahti harutamine ainult ühe käega oli lubatud.

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse, millist ohtu kujutab sinu arvates
inimese tehtud reeglite lisamine Jumala käskudele.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud, et
„mitu põlvkonda enne seda ja meie Issanda teenimise ajal” võtsid mõned juutide
usujuhid „eheda religiooni selged ja lihtsad asjad ning lisasid neile hulgaliselt
oma tõlgendusi. Nad ilustasid neid lisatud kombetalituste ja toimingutega. Nad
võtsid õnneliku ja rõõmsa kummardamisviisi ja muutsid selle keelavaks, piiravaks
ja depressiivseks rituaalide ja toimingute süsteemiks. Issanda seaduse elav vaim

muutus nende kätes juudi kombestiku elututeks sõnadeks.” (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4 kd, 1979–1981, 1. kd, lk 238)
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Mida olid vanem McConkie sõnul juutide usujuhid Jumala seadusele oma
tõlgenduste lisamisega teinud?

Jeesuse päevil olid juudid usust taganenud. Kuigi neil olid jätkuvalt Aaroni
preesterluse volitus ja talitused, olid paljud juudid Jumalalt Moosese kaudu
ilmutatud õigest usulisest kummardamisest kõrvale kaldunud (vt ÕL 84:25–28).
Juudi juhtide lisatud suuline tava oli saanud tähtsamaks ehedast religioonist ja kirja
pandud Jumala sõnast.

Loe Matteuse 12:14, et leida, mida variserid soovisid Jeesusega teha, kuna Ta eiras
suulisi pärimusi või tavasid.

Võõras võim ja ootus, et Messias vabastab Iisraeli
Lisaks usuvastastele juudi tavadele olid ka valeootused tulevasele Messiale
põhjuseks, miks paljud juudid Jeesuse hülgasid.

2. Loe läbi järgmine lõik ja vasta seejärel pühakirjapäevikus
küsimustele.

Kui lühike vabaduse periood kõrvale jätta, olid juudid Uue Testamendi ajaks
elanud üle 500 aasta alistatud rahvana. Juudi patriootidest pere Makkabite
juhitud mäss tõi 160 aastat enne Kristuse sündi iseseisvuse. Siiski oli Rooma
Kristuse sündimise ajaks Iisraeli vallutanud. Kuningas Heroodes, kes abiellus
naisega Makkabite perest, määrati Rooma poolt Iisraeli valitsejaks. Juudid
vihkasid Rooma võimu ja ootasid innukalt lubatud Messiat, kes nende
uskumuse järgi nad roomlastest vabastab. Kuna paljud juudid ootasid Messiat,
kes nad võõramaa valitsuse alt vabastaks, hülgasid nad Jeesuse Kristuse kui
oma Päästja.

a. Mida ootasid paljud juudid saabuvalt Messialt?

b. Miks pani see vale ootus paljud juudid Jeesust kui Messiat hülgama?

Paljud juudid olid alandlikud ja võtsid Jeesuse vastu kui
Messia või Päästja
Samal ajal kui paljud juudid Jeesuse Kristuse hülgasid, oli neid, kes alandlikuna ja
Pühale Vaimule tundlikuna tundsid Jeesuses ära Messia või Päästja.

Loe Luuka 2:25–33, et leida, mida õigemeelne mees Siimeon tegi ja ütles, kui
Joosep ja Maarja Jeesuslapse templisse tõid.

Miks saadeti salmide Luuka 2:30–32 kohaselt Jeesus maa peale?

Me õpime nendest salmidest, et Jeesus Kristus saadeti kõigile inimestele
päästmist tooma.

3. Pane pühakirjapäevikusse kirja, mida tegi Jeesus Kristus, et kõigil
inimestel oleks võimalik saada päästetud.
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Jumal saatis Ristija Johannese inimesi
Jeesuse Kristuse tulekuks ette
valmistama. Päev pärast seda, kui ta oli
Jeesuse ristinud, jagas Johannes Tema
kohta tunnistust, öeldes: „Ennäe, see
on Jumala Tall!” (Jh 1:36) Loe
Johannese 1:37–42, et leida, mida tegid
kaks Johannese jüngrit pärast seda, kui
kuulsid tunnistust Jeesuse kohta.

Mida tegi Andreas pärast seda, kui
kuulis Ristija Johannest tunnistamas, et
Jeesus on Messias? Miks oli ta sinu
arvates nii innukas jagama seda uudist
oma vennale Siimon Peetrusele?

Salmide Johannese 1:43–44 kohaselt
kutsus Päästja Filippuse-nimelise mehe
oma jüngriks. Loe Johannese 1:45–46,
et leida, mida Filippus tegi pärast seda,
kui ta sai teada, et Jeesus on Messias.

Millise kutse esitas Filippus Naatanaelile?

Lõpeta nende Uue Testamendi näidete kohaselt järgmine põhimõte: kui me
tuleme Jeesuse Kristuse juurde, on meil suurem tahe ____________________.

Miks on meil sinu arvates suurem tahe kutsuda teisi tulema Kristuse juurde, kui me
ise Tema juurde tuleme?

President Henry B. Eyring Esimesest Presidentkonnast on öelnud, et on olemas
suur õnnistus, mis saab meile osaks, kui kutsume teisi tulema Jeesuse Kristuse
juurde: „Kui kutsute inimesi Kristuse juurde tulema ja olete südamega asja
juures, teie süda muutub. ‥ Aidates teistel tulla Tema juurde, avastate te, et olete
tulnud Tema juurde ka ise.” (Tulge Kristuse juurde. – Liahoona, märts 2008, lk 52)

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas aitab teiste inimeste Kristuse juurde kutsumine ka meil endal
Temaga lähedasemaks saada?

b. Kes on sind kutsunud tulema Päästja ja Tema evangeeliumi juurde? Kuidas
on sinu elu selle tulemusel õnnistatud?

c. Mõtiskle selle üle, kui kaugele sa oled jõudnud oma püüdlustes tulla Jeesuse
Kristuse juurde. Mida sa saad teha, et kutsuda teisi Tema juurde tulema?

Sa tunned sel aastal Uut Testamenti õppides Päästja pidevat palvet Tema juurde
tulla. Kui sa selle kutse vastu võtad, täidetakse sind sooviga aidata teistel samuti
Tema juurde tulla.
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5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud õppetundi „Sissejuhatus Uude Testamenti ja selle kontekst” ja lõpetanud
selle (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

Järgmisel lehel olev tabel võib aidata sul paremini mõista Jeesuse Kristuse elu
ülestähenduste konteksti, mida sa Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese
evangeeliumis uurid.
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Sissejuhatus Matteuse
evangeeliumisse
Milleks seda raamatut uurida?
Mõned Piibli kõige armastatumad pühakirjasalmid on pärit Matteuse
evangeeliumist, muuhulgas mäejutlus ja paljud tähendamissõnad, õpetused ja
Jeesuse Kristuse tehtud imed. Selle raamatu uurimine aitab sul tutvuda Jeesuse
Kristuse teenimise ja sõnadega ning tugevdada sinu tunnistust Jeesusest Kristusest
kui maailma Päästjast ja lubatud Messiast, kellest kõik pühad prohvetid on
rääkinud.

Kes selle raamatu kirjutas?
Selle raamatu autoriks on Matteus, keda tunti ka Alfeuse poja Leevina. Ta oli
maksukoguja, enne kui ta elu igaveseks muutus, kui ta vastas Jeesuse Kristuse
kutsele Teda järgida. (Vt Mt 9:9; Mk 2:14; Lk 5:27–28; märksõna „Matteus”. –
Pühakirjajuht) Pärast usulepöördumist sai Matteusest Jeesuse Kristuse üks
kaheteistkümnest apostlist (vt Mt 10:2–4). Apostlina oli Matteus olnud oma
silmaga tunnistajaks paljudele sündmustele, mida ta kirjeldab. Seda toetab Joseph
Smithi tõlkes äratoodud alapealkiri tema evangeeliumile: „Püha Matteuse
tunnistus”.

Millal ja kus see raamat kirjutati?
Me ei tea täpselt, millal Matteuse raamat kirjutati, kuid tõenäoliselt esimese sajandi
teisel poolel eKr. Ei ole teada, kus Matteus selle raamatu kirjutas.

Kellele ja miks see raamat kirjutati?
Matteus kirjutas ilmselt juudi lugejaskonnale, et näidata, et Jeesus Kristus viis täide
Vana Testamendi prohvetlikud kuulutused Messiast (vt märksõna „Matteus”. –
Pühakirjajuht). Jutustades Jeesuse Kristuse elust, sõnadest ja tegudest, viitab
Matteus sageli Vana Testamendi prohvetlikele kuulutustele ja kasutab fraasi „et
läheks täide” (näiteks vt Mt 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

Matteus kasutas oma evangeeliumis 12 korda nime „Taaveti Poeg” tunnistusena, et
Jeesus Kristus oli kuningas Taaveti trooni õigusjärgne pärija ja Messiast kõnelenud
prohvetlike kuulutuste täideviija. Matteuse toodud Jeesuse Kristuse sugupuu viib
Tema päritolu välja Taaveti, Juuda ja Aabrahamini (vt Mt 1:1–3), näidates sellega
Jeesuse õigust valitseda ja Tema rolli Jumala poolt Iisraelile antud lubaduste
täitmises.



Millised on mõned sellele raamatule iseloomulikud
tunnused?
Kuigi suur osa Matteuse evangeeliumi materjale leiduvad ka Markuse ja Luuka
evangeeliumis, on Matteuse evangeelium 42 protsendi ulatuses ainulaadne.
Matteuse peamiseks teemaks on see, et Jeesus Kristus tuli rajama Tema kuningriiki
maa peal. Matteus mainis palju kordi „taevariiki” ja ainult selles evangeeliumis on
toodud ära Jeesuse õpetused, kus mainitakse kirikut (vt Mt 16:18; 18:17).

Matteuse evangeelium aitab ka näha paralleele Moosese ja Jeesuse Kristuse
teenimise vahel. Näiteks beebina päästeti mõlemad kuninga katsest nad surmata
(vt 2Ms 2:1–10; Mt 2:13–18), mõlemad tulid Egiptusest, mõlemad said Jumala
seaduse mäe otsas (vt 2Ms 19–20; Mt 5–7) ja mõlemad tulid vabastama oma
rahvast.

Sisukokkuvõte
Matteuse 1–4. Matteus esitab Jeesuse Kristuse sugupuu ja räägib Tema sünnist.
Idamaa targad otsivad juutide kuningat. Saanud unenäos juhatust, viib Joosep
Maarja ja Jeesuslapse Egiptusesse ja hiljem Naatsaretti. Ristija Johannes kuulutab
meeleparanduse evangeeliumi ja ristib Jeesuse Kristuse. Päästjat kiusatakse kõrbes.
Ta alustab oma surelikku teenimist õpetades ja tervendades.

Matteuse 5–7. Jeesus Kristus peab mäejutluse.

Matteuse 8–12. Jeesus tervendab pidalitõbise, rahustab tormi, ajab välja kuradeid,
tõstab Jairuse tütre surnust üles ja teeb pimeda nägijaks. Ta annab
kaheteistkümnele apostlile volituse teha seda, mida Tema tegi, ja saadab nad välja
evangeeliumi kuulutama. Jeesus kuulutab, et Ristija Johannes on rohkem kui
pelgalt prohvet. Päästja tervendab hingamispäeval.

Matteuse 13–15. Jeesus õpetab tähendamissõnade kaudu. Ristija Johannes
hukatakse. Jeesus toidab enam kui 5000 inimest. Ta kõnnib Galilea järvel ja Peetrus
kõnnib vee peal Tema poole. Kirjatundjad ja variserid küsitlevad Jeesust.

Matteuse 16–18. Pärast seda, kui Peetrus tunnistab, et Jeesus on Messias, osutab
Päästja sellele, et Ta annab Jumala kuningriigi võtmed Peetrusele ja teistele
apostlitele. Jeesus Kristus kirgastatakse mäel, kus Peetrus, Jaakobus ja Johannes
saavad preesterluse võtmed. Jeesus annab oma jüngritele juhiseid, kuidas Kirikut
juhtida, ja õpetab, et Jumal ei andesta meile, kui me ei andesta teistele.

Matteuse 19–23. Päästja õpetab abielu igavesest olemusest. Ta tuleb Jeruusalemma
ja puhastab templi. Tähendamissõnu kasutades paljastab Jeesus juutide juhtide
kurjad kavatsused, kes on Tema vastu. Ta leinab Jeruusalemma eesseisva
hävingu pärast.

Matteuse 24–25; Joseph Smith – Matteus. Jeesus Kristus kuulutab ette
Jeruusalemma hävingut. Ta õpetab, kuidas Tema järgijad võivad valmistuda Tema
tagasi tulemiseks.

Matteuse 26–27. Jeesus sööb oma apostlitega paasapüha pidusööki ja tutvustab
sakramenti. Ta kannatab Ketsemani aias ja reedetakse ning arreteeritakse. Tema üle
mõistavad kohut juudi ja Rooma juhid ja Ta lüüakse risti. Ta sureb ja maetakse.



Matteuse 28. Ülestõusnud Päästja ilmub oma jüngritele. Ta volitab apostleid viima
Tema evangeeliumi kõikidele rahvastele.



Kuningas Taavet, Aabraham

2. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Matteuse 1–2
Sissejuhatus
Matteus tõi ära Jeesuse Kristuse põlvnemise ja ingel kuulutas Joosepile Jeesuse
jumalikust päritolust. Idamaa targad rändasid, et leida pisike laps ja Teda
kummardada. Joosepile öeldi unenäos, et ta viiks oma pere Egiptusesse, sest
Heroodes tahab Jeesust tappa.

Matteuse 1:1–17
Matteus toob ära Jeesuse põlvnemise
Vaata oma vanemate pilti ja püüa leida mingi füüsiline või muu tunnus, mille sa
oled neilt pärinud. Pane alljärgnevale joonele kirja mõned sellised tunnused
(näiteks silmavärv, juuksevärv, pikkus, iseloom või arukus): ____________________

Uurides Matteuse 1. ja 2. peatükki, püüa leida tõdesid Päästja vanemate – Taevase
Isa ja Maarja – kohta ja vaata, millised tunnused Ta neilt päris.

Salmides Matteuse 1:1–17 on kirjas Päästja esivanemad. 1. salmis mainitakse, et
Jeesus Kristus oli Taaveti (kes alistas Koljati ja kellest sai hiljem Iisraeli kuningas) ja
Aabrahami (keda tuntakse kui Jumala lepingurahva isa) järglane.

„Vana Testamendi prohvetlikes
kuulutustes öeldakse, et Messias saab
olema Taaveti järglane (vt 2Sm 7:12–13;
Js 9:6–7; Jr 23:5–6) ja et Aabrahami
järeltulija õnnistab kõiki maailma
rahvaid (vt 1Ms 22:18; vt ka Aabr 2:11).”
(New Testament Student Manual.
Church Educational System manual,
2014, lk 12) Matteus kirjutas
konkreetselt juudi lugejaskonnale ja
soovis, et nad teaksid, et Jeesus täitis
Vana Testamendi prohvetlikud
kuulutused Messia kohta. Salmides Matteuse 1:1–17 kirjas olev põlvnemine näitab,
et Jeesus oli lubatud Messias ja Taaveti trooni õigusjärgne pärija. Kui uurid
Matteuse raamatut, otsi veel teisi näiteid sellest, kuidas Jeesus Kristus täitis Vana
Testamendi prohvetlikud kuulutused Messia kohta.

Loe Matteuse 1:16, et leida, milline tiitel Jeesusele anti.

Arenda igapäevase pühakirjade uurimise harjumust
Vaid üksikud asjad avaldavad sinu elus vägevamat ja kestvamat head mõju kui see, et õpid
pühakirju armastama ja neid iga päev uurima. Võiksid kasutada lihtsat jälgimise süsteemi, et
näha, kuidas sul igapäevane pühakirjalugemine läheb.

Sõna Kristus on kreekakeelne vaste arameakeelsele sõnale Messias, mis tähendab
võitut. Surelikkusele eelnevas elus võidis Taevane Isa Jeesuse Kristuse olema meie
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„Prohvet, Preester, Kuningas ja Vabastaja”. (Märksõna „Võitu”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org)

Matteuse 1:18–25
Ingel kuulutab Joosepile Jeesuse jumalikust põlvnemisest
Matteus mainib Jeesuse põlvnemise loetelu lõpus, salmis Matteuse 1:16, et Maarja
oli Joosepi naine. Salmides Matteuse 1:18–25 räägitakse sündmustest, mis päädivad
nende abielu ja Jeesuse sünniga.

Nagu on kirjas salmis Matteuse 1:18, selgitas Matteus, et Joosep ja Maarja olid
kihlatud. See tähendab, et nad olid seaduslikult teineteisega seotud, kuid ei elanud
veel koos nagu mees ja naine. Kuid Joosep sai enne pulmi teada, et Maarja on rase.

Loe Matteuse 1:19, et leida, mida Joosep teha kavatses.

„Salaja ‥ hüljata” tähendab, et Joosep kavatses lahendada Maarja raseduse teema
nii, et naine poleks sunnitud seisma silmitsi avaliku häbisse saatmisega.

Mida õpetab see salm meile Joosepi iseloomust ja tema armastusest Maarja vastu?
____________________

Loe Matteuse 1:20, et leida, mis juhtus, kui Joosep mõtles Maarjaga ametliku
kihluse lõpetada.

Miks ütles ingel Joosepile, et ta ei kardaks Maarjaga abielluda?
____________________

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kirjutas järgmist
selle kohta, kuidas Joosep sai tunnistuse tõest:

„Joosep mõtiskles ja palvetas. Kas Maarja oli jäänud lapseootele Püha Vaimu
väel või mingil muul moel? Maarja, Eliisabet ja Sakarias teadsid, kes on veel
sündimata lapse tõeline isa. Nad kõik said oma tunnistused ilmutuse kaudu ja
Joosep pidi nüüd samal moel ise teada saama. ‥

Me võime igati oletada, et Maarja rääkis Joosepile oma seisundist ja läks siis
Eliisabeti juurde; et Joosepit painas see mure ligi kolm kuud, olles kõiges

läbikatsutud; et Gaabriel tõi sõna; et Joosep saatis Maarjale oma vestluse kohta sõna; et naine
tuli kiirustades ja rõõmsana tagasi; et kohe leidis aset abielutseremoonia teine osa.” (The Mortal
Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 kd, 1979–1981, 1. kd, lk 332–333)

Selleks, et mõista, mida tähendab fraas „on sündinud ‥ Pühast Vaimust” (Mt
1:20), loe läbi vanem McConkie sõnad: „Nii nagu Jeesus on sõna otseses mõttes
Maarja Poeg, nõnda on Ta ka Jumala, Igavese Isa isiklik järeltulija otseses
tähenduses. ‥ Matteuse väide „ta leiti ‥ käima peal olevat Pühast Vaimust”
peaks sõnama õigesti tõlgituna: „Ta leiti käima peal olevat Püha Vaimu väe
kaudu”. (Mt 1:18) Luuka ülestähenduses (Lk 1:35) on täpselt kirjas, mis aset

leidis. Alma kirjeldab täiuslikult meie Issanda eostamist ja sündi, kuulutades prohvetlikult: Kristus
„sünnib Maarjast ‥, tema olles neitsi, hinnaline ja valitud anum, keda Püha Vaimu vägi varjab ja
eostab, ning ta sünnitab poja, jah, nimelt Jumala Poja.” (Al 7:10) Nefi rääkis sarnaselt, kui ütles,
et eostamise ajal Maarja „viidi Vaimus ära”, mille tulemusena oli temast sündinud laps „Jumala
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Tall, jah, tõepoolest Igavese Isa Poeg”. (1Ne 11:19–21) (Doctrinal New Testament Commentary,
3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 82–83)

Need õpetused kinnitavad järgmist:
Jeesus Kristus on Taevase Isa ja
Maarja jumalik Poeg. Soovi korral
kirjuta see õpetus pühakirjas salmide
Matteuse 1:18–25 juurde.

Meenuta oma vanemate pilti ja nimekirja, milles loetlesid tunnusjooned, mida
neilt pärisid. Seejärel loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem James E.
Talmage’i sõnad ja leia, miks on tähtis mõista, et Jeesus on Taevase Isa ja Maarja
jumalik Poeg: „See Laps, kes pidi sündima Maarjale, sündis Igavesest Isast
Elohimist. ‥ Temas ühtisid Jumaluse väed surelike võimete ja võimalustega. ‥
Jeesuslaps päris füüsilisi, meelelisi ja vaimseid tunnusjooni, suundumusi ning

vägesid oma mõlemalt vanemalt – kellest üks oli surematu ja hiilgusega Jumal, teine inimnaine”
(Jesus the Christ, 3. kd 1916, lk 81).

Mida päris Jeesus oma Isalt? Mida päris Ta oma emalt?

Kuna Jeesus oli surematu Isa ja sureliku ema Poeg, oli Tal võime elada igavesti, kui
Ta seda tahab, aga samuti võime surra. See jumalik loomus andis Talle ainulaadse
valmisoleku kannatada meie pattude eest, surra ristil ja tõusta üles (vt Al 34:9–10).

1. Kujuta ette, et sul on võimalus aidata sõpra, kel pole kristlikku
tausta, et ta mõistaks, kes on Jeesus Kristus. Kuidas sa selgitaksid

sõbrale Jeesuse Kristuse jumalikku olemust? Kirjuta vastus pühakirjapäevikusse.

Matteuse 2:1–12
Idamaa targad juhatatakse Jeesuse juurde
Kes tõid Päästjale Tema sünni puhul
kingitusi?

Matteuse evangeelium on ainus
evangeelium, milles idamaa tarkadest
räägitakse. Kirjuta oma vastused
järgnevatele küsimustele idamaa
tarkade kohta selleks ette nähtud kohta
küsimusest paremal.
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Mida sa tead idamaa tarkade kohta?

Kuidas idamaa targad teadsid, et Messias onF
sündinud?

Miks tahtsid idamaa targad Messia üles leida?

Kuidas ülempreestrid ja kirjatundjad teadsid, kus
Messias sünnib?

Mida Heroodes tahtis, et idamaa targad pärast
Messia ülesleidmist teeksid?

Mida idamaa targad selle asemel tegid?

Loe nüüd Matteuse 2:1–12, et leida nendele küsimustele vastuseid. Vajadusel
paranda või täpsusta oma vastuseid.

Kas sa õppisid idamaa tarkade kohta midagi uut? Kui jah, siis joonista täht
küsimuse juurde, mille abil õppisid midagi uut.

„Meile ei ole räägitud, kes need mehed olid, kuid on kindel, et nad ei olnud tavalised mehed.
See, et neil oli au otsida üles Jumala Poeg ja anda Talle kingitused ning et nad olid vaimselt
tundlikud ja taibukad, viitab sellele, et nad olid tegelikult jumaliku ülesandega prohvetid.” (Vt
märksõna „Wise Men of the East”. – Bible Dictionary.)

Idamaa targad olid „juhitud Vaimust, et näha Jumala Poega ja ‥ naasid oma rahva
juurde, et tunnistada, et kuningas Immaanuel on tõepoolest lihas sündinud”. (Vt
märksõna „Magi”. – Bible Dictionary.)

Inimesed eeldavad sageli, et idamaa targad külastasid Päästjat Tema sünniõhtul
koos karjastega. Kuid salmis Matteuse 2:11 vihjatakse, et see sündmus leidis aset
lausa aasta või kaks hiljem (targad leidsid Jeesuse kojast, mitte laudast, ja ta oli
lapsuke, mitte vastsündinu). Pane samuti tähele, et põhjus, miks Heroodes soovis,
et idamaa targad talle teataksid, kui nad Messia leiavad, oli selles, et ta saaks
Jeesuse tappa (vt Mt 2:13).

Kuidas idamaa targad teadsid, kust Messiat leida?

Idamaa tarkade näide aitab meil mõista
põhimõtet: kui me otsime Päästjat
siiralt ja usinalt, siis juhatatakse
meid Tema juurde.

2. Vasta pühakirjapäevikus
küsimusele: kuidas ma

saan usinalt Päästjat otsida?

Kui idamaa targad Päästja leidsid,
andsid nad Talle üle oma kingitused. Selle teo üheks eesmärgiks oli Teda
kummardada ja austada. Mida me saame idamaa tarkade kingituste Jeesusele
andmise näitest õppida? ____________________
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Selleks, et mõista, kuidas me saame anda Päästjale tähendusrikkaid kingitusi, loe
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem D. Todd Christoffersoni sõnu:

„Kui inimesed tahtsid muistsel ajal Issandat kummardada ja Tema õnnistusi
otsida, tõid nad sageli anni. [---]

Kas teis või teie elus on midagi, mis pole puhas või on vääritu? Kui te sellest lahti
saate, on see anniks Päästjale. Kas teie elus puudub mõni hea harjumus või
omadus? Kui te selle omaks võtate ja sellest saab teie iseloomu osa, annate te
anni Issandale. Vahel on seda raske teha, kuid kas teie meeleparanduse ja

kuulekuse annid oleksid andmist väärt, kui nad teile midagi ei maksaks? Ärge kartke vajalikke
pingutusi. Ja pidage meeles, te ei pea tegema seda üksinda. Jeesus Kristus aitab teil muuta end
väärt anniks.” (When Thou Art Converted. – Ensign, mai 2004, lk 12)

3. Mõtiskle vanem Christoffersoni sõnade üle ja mõtle, milliseid
kingitusi peaksid sa enda arvates Päästjale tegema. Pane oma ideed

pühakirjapäevikusse kirja ja planeeri, kuidas sa need kingid Jeesusele Kristusele
annad. (Kui kingitused, mida tahaksid Päästjale anda, on väga isiklikku laadi,
võid need kirja panna eraldi paberile, et see alles hoida ja endale meelde
tuletada, ning seejärel kirjuta pühakirjapäevikusse, et oled selle ülesande
täitnud.)

Jeesuse Kristuse sureliku elu algusaegu kommenteerides andis vanem Bruce R.
McConkie järgmise ülevaate:

„Kuigi Issanda noorusaastate reiside ja peatuspaikade kronoloogiline järjestus
pole täiesti selge, tundub järgnev üsna tõenäoline:

1. Joosep ja Maarja elasid kihluse ja abiellumise ajal Galilea maakonna idaosas
Naatsaretis. (Lk 1:26–35; 1Ne 11:13)

2. Jumalikust ettenägelikkusest juhatatuna reisisid nad Petlemma, Taaveti linna,
kus Jeesus laudas sündis. (Lk 2:1–7)

3. Kaheksandal päeval, kui paar endiselt Petlemmas viibis, lõigati Jeesus ümber. (Lk 2:21)

4. Pärast 40-päevast Maarja puhastumise perioodi (3Ms 12) rändas püha pere Jeruusalemma,
kus Jeesus viidi templisse. Siimeon ja Anna kirjutasid seejärel Tema jumalikust päritolust. (Lk
2:22–38)

5. Seejärel, olles „teinud kõik asjad vastavalt Issanda seadusele”, läksid nad kohe Naatsaretti.
(Lk 2:39) Nähtavasti ei olnud idamaa targad veel tulnud oma Kuningat kummardama, sest pärast
nende külastust toimus põgenemine Egiptusesse. On selge, et nad ei saanud minna Egiptusesse
ja naasta Petlemma neljakümne päeva jooksul, a) sest nad olid Egiptuses, kui suri Heroodes, mis
juhtus kusagil kaks aastat pärast Jeesuse sündi, ja b) sest nad naasid Egiptusest Naatsaretti,
mitte Petlemma.

6. Järgmiseks, mingil teadmata ja kirjapanemata põhjusel pöördusid Joosep ja Maarja lapsega
tagasi Petlemma, soetasid seal maja ja osalesid kogukonna elus, kui idamaa targad kohale
jõudsid. (Mt 2:1–12)

7. Saanud Jumalalt hoiatuse, põgenes püha perekond ajutiselt teadmata ajaks elama Egiptusesse.
See aeg võis olla mõni nädal või kuu. (Mt 2:13–15)
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8. Pärast Heroodese surma pöördusid nad tagasi ilmse kavatsusega asuda taas elama Petlemma,
kus neil pidi olema oma elamine. Kuid kartes Heroodese poega Arhelaost, läksid nad varju Juuda
maakonda kindlamasse paika Galileasse. Niisiis pöördusid nad tagasi Naatsaretti ja elasid seal.
(Mt 2:19–23)

9. Sellest ajast kuni Tema ametliku teenimisaja alguseni, see aeg võis olla kakskümmend seitse
või kakskümmend kaheksa aastat, elas meie Issand jätkuvalt Naatsaretis. (Lk 2:51–52; I. V. Mt
3:22–26)” (Doctrinal New Testament Commentary, 1. kd, lk 108–109)

Matteuse 2:13–23
Joosep, Maarja ja Jeesus põgenevad Egiptusesse
Nagu on kirjas Matteuse 2:13–23, vihastas Heroodes, kui idamaa targad „läksid ‥
tagasi omale maale” (Mt 2:12), ilma et oleksid talle öelnud, kus Messias on. Lootes
Messia tappa, käskis ta Petlemmas ja selle ümbruses tappa kõik kaheaastased ja
nooremad lapsed.

Loe Matteuse 2:13–14, et leida, kuidas Joosep teadis, mida teha, et oma
pere päästa.

Kuhu Joosep Maarja ja Jeesuse viis? ____________________

Joosep, Maarja ja Jeesus jäid
Egiptusesse kuni Heroodese surmani.
Nagu on kirjas salmides Matteuse
2:19–23, andis Jumal Joosepile unenäos
juhise viia oma pere tagasi Juudamaale
ja nad jäid elama Naatsaretti.

Kuidas õnnistas see teiste elu, et Joosep
oli vaimsetes asjades vastuvõtlik?

Lõpetage lause, et panna kirja põhimõte, mida me saame Joosepilt õppida: kui
oleme Vaimule vastuvõtlikud, siis ____________________.

4. Mõtiskle selle üle, mida saaksid teha, et olla Vaimule veelgi
vastuvõtlikum, et võiksid saada oma elus juhatust ja juhiseid (vt

2Ne 32:3). Pane oma mõtted pühakirjapäevikusse kirja ja sea eesmärgiks
tegutseda iga õhutuse ajel, mille saad.

Kui Jeesuse lapsepõlve ja nooruse kohta on väga vähe ülestähendusi, lisab Joseph
Smithi tõlge kolm salmi Piibli Matteuse 2:23 salmile [vt JST, Matteuse 3:24–26].
Nendes salmides tuuakse ära Päästja selle eluperioodi mõned üksikasjad. Lugedes
Joseph Smithi tõlkes olevaid lisasalme, mõtiskle selle üle, kui alandlik Jeesus noore
mehena oli:

„Ja sündis, et Jeesus kasvas üles koos oma vendadega ja sai tugevaks ning ootas
Issandat, et millal tuleb tema teenimisaeg.

Ja ta teenis oma isa käe all ja ta ei rääkinud nagu teised inimesed, samuti ei saanud
teda õpetada, sest tal ei olnud vaja, et keegi inimene teda õpetab.

Ja pärast paljusid aastaid hakkas lähenema tema teenimistund.” (JST, Matteuse
3:24–26)
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5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 1. ja 2. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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2. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Matteuse 3
Sissejuhatus
Ristija Johannes jutlustas ja ristis Juudamaal. Jeesus Kristus rändas Galileast Jordani
jõe äärde, kus Johannes Ta ristis. Isa, Jumal tunnistas, et Jeesus on Tema
armastatud Poeg.

Matteuse 3:1–12
Ristija Johannes jutlustab Juudamaal
Kujuta ette, et sa istud klassis ja üks kaasõpilane võtab ära midagi, mis kuulub sulle
(näiteks pliiatsi, raamatu või pintsaku). Ta vabandab, et võttis selle asja, kuid võtab
seejärel ka teistelt õpilastelt asju. Ta palub iga kord vabandust, kuid jätkab asjade
võtmist, mis ei kuulu talle. Mida sa selle õpilase vabandustest arvaksid?

Kuidas võiks selle õpilase käitumine sarnaneda sellega, kui püütakse siira soovita
meelt parandada? ____________________

Uurides Matteuse 3. peatükki, püüa leida tõdesid, mis aitavad mõista, mida peame
tegema, et tõeliselt meelt parandada.

Jeesus Kristus oli jõudnud ikka, mil Ta pidi oma teenimistööd alustama. (Iisraeli
mehed alustasid teenimist tavaliselt 30 aasta vanuselt [vt 4. Moosese 4:3].) Loe
Matteuse 3:1–4, et leida, mis juhtus sel ajal, mis aitas rahvast Päästja teenimistööks
ette valmistada.

Ristija Johannes oli Sakariase ja
Eliisabeti pojana mõlema vanema
kaudu preestri järglane. See
põlvnemine oli väga oluline, kuna
Johannes oli Moosese seaduse
kehastus, loodud selleks, et valmistada
Messiale tee ja rahvast ette Tema
vastuvõtmiseks. (Vt märksõna „Ristija
Johannes”. – Pühakirjajuht.) Eliisabet
oli Jeesuse ema Maarja sugulane.
Johannes hoidis Aaroni preesterluse
võtmeid (vt ÕL 13; 84:27–28). Salmis
Matteuse 3:4 kirjeldatakse tema riideid
ja toitu, tuues välja tema
tagasihoidlikud olud.

Mida Johannes salmidest Matteuse
3:1–4 õpitu kohaselt tegi?

Jesaja ja teised prohvetid olid ette
kuulutanud Johannese misjonist (vt Js 40:3; Ml 3:1; 1Ne 10:7–10). Johannes pidi
valmistama Messiale (Jeesusele Kristusele) tee, jutlustades meeleparandusest ja
ristimisest veega.
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Palestiina rästik
© taviphoto/Shutterstock.com

Loe salme Matteuse 3:5–6, et leida, kuidas inimesed Johannese sõnumile
reageerisid.

Milline oli inimeste reaktsioon Johannese sõnumile? ____________________

Meeleparanduse puhul on oluline valmidus paljastada oma patud Taevasele Isale ja
vajadusel selleks määratud preesterluse juhtidele (vt „Usule truu: evangeeliumi
teatmik”, 2005, lk 97).

Loe Matteuse 3:7, et leida inimesi, kellele Johannes rääkis.

Variserid moodustasid usulise rühmituse juutide seas, mille nimetus vihjab
eraldatusele või lahusolekule. Nad tundsid uhkust, et järgivad täpselt Moosese
seadust, ja uskusid, et inimeste tehtud lisad, mida tunti suusõnalise seadusena, olid
sama tähtsad kui Moosese seadus ise (vt märksõna „Variserid”. – Pühakirjajuht).
Saduserid oli väike, kuid poliitiliselt mõjuvõimas juutide rühmitus, kes uskusid
Moosese seaduse tähttähelisse järgimisse, kuid ei uskunud õpetust ülestõusmisest
või igavesest elust (vt märksõna „Saduserid”. – Pühakirjajuht).

Kuidas kutsus Johannes varisere ja sadusere? ____________________

Palestiina rästik on kõige levinum mürkmadu Iisraelis. Rästikud on öise eluviisiga ja
nende jahipidamist iseloomustab see, et nad peidavad end ära ja seejärel hiilivad
saagi juurde. Rästikud tõmbuvad end ohustatuna tundes kerra, sisisevad ja
ründavad vastast.

Miks võrdles Johannes sinu arvates
varisere ja sadusere rästikutega?

Joseph Smithi piiblitõlge sisaldab veel
sõnu, mida Johannes variseridele ja
saduseridele rääkis. Olles rääkinud
nendega salmis Matteuse 3:7, hoiatas
Johannes:

„Miks on see nii, et te ei võta vastu
jutlustamist temalt, kelle Jumal on
saatnud? Kui te ei võta seda oma
südamesse, ei võta te vastu mind, ja kui
te ei võta vastu mind, ei võta te vastu
teda, kellest mina olen saadetud tunnistust andma, ning oma pattude eest ei ole
teil varju.

Seepärast parandage meelt ja kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja.” (Vt
JST, Matthew 3:34–35 [ingliskeelse Piibli lisast].)

Kelle variserid ja saduserid Johannese sõnul samuti hülgavad, kui nad tema
jutlustamise hülgavad?

Kuidas sa võtaksid kokku Johannese sõnumi neile? ____________________

Võiksid märkida salmis Matteuse 3:8 ära sõnad „kandke õiget
meeleparanduse vilja”.
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Pühakirjades kujutatakse inimesi sageli
puuna, mis annab kas head või halba
vilja. Vili sümboliseerib meie soove ja
tegusid.

Mõtle õppetunni alguses olnud loole,
kus üks õpilane võttis teiste õpilaste
asju. Kas see õpilane oli oma soovide ja
tegudega heaks näiteks õigest
meeleparanduse põhimõttest? Miks
mitte? ____________________

Matteuse 3:8 aitab meil mõista, et me oleme eeskujuks õigest meeleparandusest
Issandale, kui muudame oma soovid ja teod Tema õpetustele vastavaks.
Võiksid kirjutada selle õpetuse pühakirjas salmi Matteuse 3:8 juurde.

Mõtiskle selle üle, kuidas meie soovid ja teod võivad väljendada seda, et oleme
tõesti oma pattudest meelt parandanud, kui mõtled sellistele asjadele nagu koolis
spikerdamine, õel käitumine oma õdede-vendadega, halb kõnepruuk ja
pornograafia vaatamine.

1. Selgita pühakirjapäevikus, mida keegi, kes on neist pattudest meelt
parandanud, võiks mõelda ja teha.

Loe Matteuse 3:10, et leida, milline on tagajärg, kui meeleparandus pole olnud
tõeline.

Mõtiskle soovide või tegude üle, mida peaksid muutma, et tõeliselt meelt
parandada. Mõtle sellele, kuidas sa saad näidata, et oled tõeliselt meelt
parandanud, muutes oma soove ja tegusid, mis pole Jumala õpetustega vastavuses.

Loe Matteuse 3:11, et leida, mida Päästja Ristija Johannese sõnul teeb.

Jeesus ristib „Püha Vaimu ja tulega” (Mt 3:11). See ristimine on vajalik pärast veega
ristimist ja viitab Püha Vaimu anni saamisele, mis pühitseb ja puhastab meie hinge
otsekui tulega (vt 2Ne 31:13–14, 17).

Salmis Matteuse 3:12 kirjeldatakse, mis juhtub sümboolselt nende õigemeelsetega,
kes võtavad Jeesuse Kristuse vastu, ja pahelistega, kes Ta hülgavad.

Matteuse 3:13–17
Jeesus Kristus ristitakse ja Isa tunnustab Teda kui Oma Armastatud Poega

2. Võta hetk aega, et mõtiskleda oma ristimise üle. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, mida sa mäletad selle tähtsa sündmuse kohta

oma elus.

Nagu on kirjas salmides Matteuse 3:13–17, sai Jeesus Kristus ristitud. Leia neid
salme uurides, mille poolest oli sinu ja Päästja ristimine sarnane.

Loe Matteuse 3:13–17, et leida vastused Jeesuse ristimist puudutavale kolmele
küsimusele:

Kes ristis? ____________________

Kuidas? ____________________
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Miks? ____________________

Vajadusel vii oma vastused kooskõlla järgmise infoga:

Jeesus rändas Galileast Jordani jõe äärde, et Johannes Ta ristiks, kuna Johannesel
olid Aaroni preesterluse võtmed ja tal oli volitus ristimistalitust läbi viia. Kirjuta
küsimuse „Kes ristis?” järel joonele Ristija Johannes ja õige volitus.

See, et Jeesus „tuli ‥ veest välja” (Mt
3:16), osutab sellele, et Ta sai ristitud
vee alla kastmise kaudu, mis tähendab,
et Ta oli üleni veega kaetud. Kirjuta
küsimuse „Kuidas?” järel joonele vee
alla kastmise teel.

Ristija Johannes teadis, et Jeesuse
positsioon ja volitus on tema omadest
kõrgemad. Kuid salmi Matteuse 3:15
kohaselt ütles Jeesus, et Ta pidi saama
ristitud, et „täita kõike õigust”. Kirjuta
see fraas küsimuse „Miks?” järel
joonele.

„Täita kõike õigust” tähendab teha
kõike, mis Taevane Isa meilt nõuab, nii
et me saaksime elada taas koos Temaga.
Selle juurde kuulub päästvate talituste
saamine. Ristitud saamisega seadis
Jeesus meile täiusliku eeskuju, mida järgida. Loe 2. Nefi 31:4–9 ja kirjuta see
ristviitena salmi Matteuse 3:15 juurde. Märgi ära sõnad ja salmid, mis aitavad sul
mõista, mida tähendab „täita kõike õigust”.

Kasuta kolmele küsimusele antud vastuseid, et tunda ära salmides Matteuse
3:13–17 olev õpetus õige ristimise kohta. ____________________

Kuidas saab sinu ristimist võrrelda näitega, mille Päästja meile tõi?

Teine tähtis õpetus salmides Matteuse 3:16–17 puudutab jumalust. Loe need salmid
uuesti läbi, et leida, mida need Isa ja Poja ja Püha Vaimu kohta õpetavad.

Pane järgmistele joontele kirja, kus olid jumaluse liikmed Päästja ristimise ajal:

Isa: ____________________

Poeg: ____________________

Püha Vaim: ____________________

Tähtis on mõista, et Püha Vaim ei muutunud tegelikult tuviks. Pigem oli tuvi
märgiks ehk sümboliks, et Püha Vaim oli Jeesuse peal (vt märksõna „Tuvikujuline
tunnustäht”. – Pühakirjajuht).

Mida need salmid jumaluse kohta õpetavad? (Vt ka ÕL 130:22–23.)
____________________

Paljudel inimestel ei ole jumaluse kohta õigeid või täielikke teadmisi. Mida rohkem
me mõistame jumaluse tõelist olemust, seda suuremat armastust me võime nende
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vastu tunda ja seda paremini oleme ette valmistatud neist teistele õpetama ja
tunnistama.

3. Vaata pühakirjajuhist märksõna „Jumal, Jumalus”
(scriptures.lds.org). Loe selle märksõna all olev tekst läbi, et leida

infot iga jumaluse liikme kohta. Pane pühakirjapäevikusse iga jumaluse liikme
kohta kirja üks-kaks lauset, mis sisaldavad infot, mida on sinu arvates
oluline teada.

Võiksid jagada mõnele tuttavale oma tunnistust Isa, Poja ja Püha Vaimu kohta.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 3. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Jeesus seisis vastu Saatana kiusatustele.
Carl Heinrich Bloch, „Jeesuse kiusamine”. Kasutatud Taanis
Hillerødis Frederiksborgi lossis asuva Taani Rahvusliku
Ajaloomuuseumi loal. Koopiate tegemine keelatud.

2. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Matteuse 4
Sissejuhatus
Ristimise järel veetis Jeesus 40 päeva kõrbes paastudes ja Taevase Isaga suheldes.
Pärast seda kogemust kiusas kurat Jeesust. Pühakirju kasutades pani Jeesus igale
kiusatusele vastu. Päästja läks Galileasse, kus Ta kutsus Peetruse ja teised end
järgima ning hakkas õpetama, jutlustama ja tervendama.

Matteuse 4:1–11
Jeesus seisab vastu kuradi kiusatustele
Astu akna äärde ja keskendu pilku pööramata 30 sekundit mõnele väljas asuvale
esemele. (Kui sa ei saa aknast välja vaadata, keskendu toas mingile esemele.)

Kas oli midagi, mis tõmbas su tähelepanu kõrvale esemelt, millele keskendusid?
Mida sa selle 30 sekundi jooksul mõtlesid?

Kui püüame keskenduda Taevase Isa käskudele kuuletumisele, püüavad kiusatused
meie tähelepanu kõrvale viia ja meid patuni juhtida. Mõtle, kuidas Saatan sind
patustama ahvatleb. Otsi Matteuse 4. peatükki uurides põhimõtet, mida saaksid
rakendada, et kiusatusele vastu seista.

Päästjal oli pärast ristimist kogemus, mis aitas Tal valmistuda maiseks teenimiseks.
Loe Matteuse 4:1–2 ja JST, Matteuse 4:1. Leia lugedes, mida Jeesus kõrbes koges.

Kuidas aitas paastumine ja Taevase Isaga suhtlemine Jeesusel maiseks teenimiseks
valmistuda? ____________________

Järgnev tabel aitab meil õppida Jeesuse
kogemusest, kui Ta oli kuradi kiusata.
Uuri tabeli vasakus veerus kirjas olevaid
pühakirjasalme. Seejärel pane kirja,
mida Saatan Jeesust tegema ahvatles, ja
kirjelda, kuidas Jeesus kiusatusele
vastas. Ära uurimise juures unusta, et
Joseph Smithi tõlge parandab salme
Matteuse 4:5, 8, et näidata, et Vaim viis
Päästja erinevatesse kohtadesse, mitte
kurat.
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Mida Saatan Jeesust tegema
ahvatles

Kuidas Jeesus
kiusatusele vastas

Matteuse
4:3–4

Matteuse
4:5–7

Matteuse
4:8–11

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida näitlikustab see lugu kuradi
strateegiate kohta meid patustama ahvatleda?

Pane tähele, kui sarnaselt vastas Päästja igale kiusatusele. Pühakirjakohad, mida
Päästja meenutas, selgitavad, kuidas on iga kiusatuse korral õige tegutseda, ning Ta
rakendas tõdesid, mida neis pühakirjasalmides õpetati. Järgnev on üks põhimõte,
mida saame Päästja näitest õppida: kui meenutame ja rakendame pühakirjades
õpetatavaid tõdesid, võime kuradi kiusatustele vastu seista. Soovi korral
kirjuta see põhimõte pühakirjas salmide Matteuse 4:3–11 juurde.

Kui sa mõtled sellele põhimõttele, siis miks on tähtis regulaarselt pühakirju uurida?

Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on andnud nõu
pühakirjasalmide uurimise ja päheõppimise kohta: „Kasutage tehnoloogiat
targalt! Märgistage oma seadmes ära tähtsad pühakirjakohad ja kasutage neid
sageli. Kui te, noored inimesed, kordate pühakirjasalmi sama sageli, kui mõned
teist saadavad tekstisõnumeid, on teil peagi sajad pühakirjakohad pähe õpitud.
Rasketel aegadel on need kirjakohad Püha Vaimu kaudu saadava inspiratsiooni ja

juhatuse vägevaks allikaks.” (Rahu kodus. – 2013. a kevadine üldkonverents)

Pühakirjade uurimise õnnistused
Sel aastal on sul seminariõpilasena võimalus lugeda läbi Uus Testament. Pühakirjade lugemine
tugevdab sinu suhet Issandaga. President Spencer W. Kimball on õpetanud: „Leian, et kui mu
suhted jumalusega muutuvad põgusaks ning kui tundub, et ükski jumalik kõrv ei kuula ja ükski
jumalik hääl ei räägi, olen ma kaugel, kaugel eemal. Kui süvenen pühakirjadesse, siis see
vahemaa väheneb ja vaimsus naaseb.” (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W.
Kimball, 2006, lk 67)

2. Lõpeta pühakirjapäevikus järgmine tegevus:

a. Joonista ühele leheküljele kolm veergu. Esimesse veergu kirjuta kolm pattu,
mida sinuvanustel noortel võib olla kiusatus teha. Teise veergu kirjuta viis,
kuidas Saatan püüab kedagi igat esimeses veerus kirjas olevat pattu tegema
ahvatleda. Seejärel leia konkreetne pühakirjakoht, mis õpetab tõdesid, mida
keegi võib meenutada ja rakendada, kui teda kiusatakse neid patte tegema,
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ja pane kolmandasse veergu kirja pühakirjakoha viited. (Võiksid viidata
kuldsalmidele, nagu 1. Moosese 39:9 või Õpetus ja Lepingud 10:5.)

b. Pane eraldi lehele kirja pühakirjakoht, mis sulle meenub, ja rakenda seda
järgmine kord, kui sul on kiusatus pattu teha. Võiksid valitud pühakirjakoha
pähe õppida.

Matteuse 4:12–17
Jeesus elab Galileas
Jeesuse 40 päeva kestnud kõrbes oleku lõpu (Mt 4:11) ja Ristija Johannese
vangistamise (Mt 4:12) vahel leidis aset mitmeid sündmusi.

Salmidest Matteuse 4:12–15 saame teada, et kõrbes saadud kogemuse järel läks
Jeesus Galileasse ja elas Kapernauma linnas. Matteus täheldas, et Päästja
teenimisega Galileas läks täide Jesaja prohvetlik kuulutus (Js 9:1–2). Loe Matteuse
4:16 ja märgista soovi korral ära, mis Jesaja prohvetliku kuulutuse kohaselt pidi
aset leidma.

Me õpime sellest prohvetlikust kuulutusest, et Jeesus Kristus toob valgust nende
ellu, kes on pimeduses. Uurides Matteuse ja samuti teisi evangeeliume, leia,
kuidas Päästja tegi seda kogu oma teenimise ajal.

Nagu on pandud kirja Matteuse 4:17, hakkas Päästja meeleparandusest jutlustama,
et teha ettevalmistusi taevariigi (Tema Kiriku) rajamiseks inimeste seas.

Matteuse 4:18–22
Jeesus kutsub Peetruse ja teised ennast järgima
Vaata pilti, kuidas Päästja kutsub Peetruse ja Andrease, ning pane tähele, mida
Peetrus ja Andreas kalavõrguga teevad.

Kui teised inimesed nägid tol ajal
tõenäoliselt Peetruses ja Andreases
tavalisi kalamehi, nägi Jeesus Kristus
nende suurt potentsiaali ja teadis,
milliseks nad võivad saada. Mõtle
sellele, kuidas meie Peetruse ja
Andreasega sarnaneme.

Otsi Matteuse 4. peatüki uurimist
jätkates, mida me peame tegema, et
muutuda selliseks, nagu Issand soovib,
et me oleksime.

Loe Matteuse 4:18–22, et leida, milline oli Päästja kokkupuude mõnede
kalameestega.

Pane ennast ühe kalamehe asemele. Mõtle, mis tuleb sul ohverdada, et Päästjat
järgida ja Tema töös täies mahus abiks olla. Miks võib see raske olla?
____________________

Pane tähele, et need kalamehed – Peetrus, Andreas, Jaakobus ja Johannes – võtsid
Päästja kutse vastu. Mida selline kiire vastus sulle nende iseloomu kohta ütleb?
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Kes on „inimesepüüdjad” (Mt 4:19)? ____________________

Mõtiskle selle üle, miks need mehed teeksid „inimesepüüdjatena” oma elus
rohkem head kui kalameestena.

Me õpime nende meeste eeskujust järgmise põhimõtte: kui me vastame kohe
Päästja kutsele Teda järgida, võime oma elus palju rohkem saavutada kui
omapead.

Vanem Joseph B. Wirthlin Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist tõstatas küsimuse
nn võrkude kohta meie elus:

„„Kui Päästja peaks teid täna kutsuma, kas oleksite sama valmis oma võrgud
maha jätma ja Talle järgnema?” ‥

Võrke on eri suuruses ja erikujulisi. Need võrgud, mis Peetrus, Andreas,
Jaakobus ja Johannes maha jätsid, olid käegakatsutavad esemed,
töövahendid, mis aitasid neil elatist teenida. ‥

Võrgud on üldjuhul vahendid millegi püüdmiseks. Kitsamas, kuid tähtsamas
mõttes võime defineerida võrku kui midagi, mis meelitab või takistab meid Jeesuse Kristuse,
elava Jumala Poja kutsele järgnemast.

Selles tähenduses võivad võrguks olla meie töö, hobid, naudingud ja ennekõike meie kiusatused
ja patud. Lühidalt öeldes võib võrk olla kõik, mis viib meid eemale suhtest Taevase Isaga ja Tema
taastatud Kirikust.” (Follow Me. – Ensign, mai 2002, lk 15)

3. Too vanem Wirthlini sõnades toodud võrkude definitsioonile
tuginedes 3-4 näidet sellest, kuidas tänapäeva võrgud võivad

takistada kellelgi kohe vastamast Päästja kutsele Teda järgida.

President Ezra Taft Benson on õpetanud õnnistustest, mis tulevad Päästja
järgimisest: „Mehed ja naised, kes annavad oma elu Jumala kätte, avastavad, et
Ta võib nende eludega palju rohkem saavutada kui nad ise. Ta suurendab nende
rõõme, avardab nende vaateid, kiirendab nende meeletaju, muudab nende
lihased tugevamaks, virgutab nende vaimu, mitmekordistab nende õnnistused,
suurendab nende võimalusi, trööstib nende hingi, kasvatab üles sõpru ja valab

välja rahu. See, kes jätab oma elu Jumalat teenides, leiab igavese elu.” (Jesus Christ – Gifts and
Expectations. – Ensign, dets 1988, lk 4)

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal oled sina või on mõni su tuttav kogenud sarnaseid õnnistusi, jättes
oma maised mured maha, et järgida Päästjat?

b. Kui mõtiskled Päästja järgimisel saadavatele õnnistustele, siis miks on sinu
arvates tähtis vastata kohe Tema kutsele Teda järgida?

Võiksid seada eesmärgi, kuidas saaksid paremini vastata Päästja kutsele Teda
järgida.
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Matteuse 4:23–25
Jeesus läheb Galileasse õpetama, jutlustama ja tervendama
Loe Matteuse 4:23–25 ja märgi soovi korral ära Päästja teod.

Sa õpid evangeeliumi uurides erilisi juhtumeid selle kohta, kuidas Päästja oma
maise teenimise ajal õpetas, jutlustas ja tervendas.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 4. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Jeesus peab mäejutlust

2. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Matteuse 5
Sissejuhatus
Peatükkides Matteuse 5–7 on kirjas jutlus, mille Päästja pidas oma teenimise
alguses. Seda tuntakse mäejutlusena. Õppetunnis käsitletakse Matteuse 5.
peatükki, kus on kirjas Päästja õpetatud põhimõtted, mis viivad õnnele. Samuti
käskis Ta oma jüngritel olla õigemeelseks eeskujuks ja õpetas kõrgemat seadust.

Matteuse 5:1–12
Päästja alustab mäejutlust õndsakskiitmistega
Kuidas sa vastaksid küsimustele: kas sa
oled õnnelik? Miks või miks mitte?
____________________

Pane tähele, mida ütles president
Dieter F. Uchtdorf Esimesest
Presidentkonnast õnne kohta:

„Tihtipeale laseme enda üle võimust võtta illusioonil, et õnn peitub milleski
kättesaamatus – paremas perekondlikus või rahalises olukorras või raske
katsumuse lõppemises.

‥ Välised asjaolud ei määra meie õnne.

Seda teeme meie ise. Meie ise määrame oma õnne.” (Kahetsusest ja otsustest. –
2012. a sügisene üldkonverents)

Uurides Matteuse 5. peatükki, püüa leida põhimõtteid, mis aitavad sul mõista, mis
teeb tõeliselt õnnelikuks.

Vaata üle salmid Mattuese 5:3–11, et leida sõnad, mida iga salmi alguses korratakse.

Kuna salmis Matteuse 5:3 sõna õndsad on tõlge ladinakeelsest sõnast beatus, mis
tähendab vedamist või õnne, kutsutakse neid salme õndsakskiitmisteks.

Jeesus Kristus pidas nefilasi külastades jutluse, mis sarnaneb mäejutlusega
Matteuse 5. peatükis. Nefilastele peetud jutluse sissejuhatuses selgitas Päästja, et
Tema juurde tullakse ristimise ja Püha Vaimu saamise kaudu (vt 3Ne 12:1–2).
Salmides Matteuse 5:1–12 ja 3. Nefi 12:1–12 olevad õndsakskiitmised on meile
abiks, et teaksime, kuidas Tema juurde tulla.

Loe 3. Nefi 12:3–6, et leida, kuidas Issanda sõnum nendes salmides toob sügavama
mõistmise salmide Matteuse 5:3–6 kohta.

1. Vali salmidest Matteuse 5:3–12 välja üks õndsakskiitmine. Kirjuta
pühakirjapäevikusse selle õndsakskiitmise kohta lühike kõne.
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(Soovi korral kasuta ka arusaamu 3. Nefi 12. peatükist.) Kasuta kõnes
järgmist infot:

a. Too välja, millist õnnistust lubatakse neile, kes selle õndsakskiitmise
järgi elavad.

b. Soovita konkreetselt, mida teha, et selle õndsakskiitmise järgi elada.

c. Selgita, kuidas võib selle õndsakskiitmise järgi elamine meile õnne tuua.
Samuti võiksid jagada oma elust kogemust, mis näitlikustab, kuidas see
õndsakskiitmine on sulle õnne toonud.

Sa oled ehk pannud tähele, et iga õndsakskiitmine õpetab Jeesuse Kristuse
omadusi. Nende õpetuste järgi elades võime saada rohkem Tema-sarnaseks.
Matteuse 5. peatükist õpime, et arendades Kristuse-sarnaseid omadusi, leiame
suuremat õnne.

Vali ühest õndsakskiitmisest üks omadus ja sea eesmärk, mis aitab sul seda
omadust arendada.

Matteuse 5:13–16
Jeesus Kristus annab oma jüngritele juhise olla õigemeelseks eeskujuks
Mõtle kellelegi, keda tunned, näiteks pereliikmele või sõbrale, kes võiks saada
Taevase Isaga lähedasemaks saamise kaudu õnnistatud. Jätkates Matteuse 5.
peatüki uurimist, otsi põhimõtteid, mis võivad sind selle inimese aitamisel
juhatada.

Loetle kõikvõimalikud viisid, kuidas
soola kasutatakse.
____________________

Täienda oma nimekirja pärast seda, kui
oled lugenud, mida on soola kohta
öelnud vanem Carlos E. Asay
Seitsmekümnest:

„[Sool] on oluline tervise jaoks. Keharakkudes peab olema soola, et need püsiksid
elus ja töötaksid. Soolal on antiseptilised ehk pisikuid tapvad omadused. Sool on
säilitusaine. Sool on paljude toitude ja toodete koostisosa. Hinnanguliselt on
soolal enam kui neliteist tuhat kasutusvõimalust. ‥

[Soola] maitse on ‥ puhas, rikkumata, saastamata ja kasulik. Sellises seisus või
olukorras sool säilitab, maitsestab, ravib ja täidab muid kasulikke ülesandeid.”

(Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men. – Ensign, mai 1980, lk 42)

Loe Matteuse 5:13, et leida, keda Päästja soolaga võrdles.

Mõtle, kuidas Jeesuse Kristuse jüngrid võivad näidata hea soola sarnaseid omadusi.

Mis juhtub 13. salmi kohaselt, kui sool tuimub?
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Sõna tuimub ei viita pelgalt soola maitsele, vaid ka selle ainulaadsele kvaliteedile,
mis teeb temast tervendaja ja säilitaja.

Mis põhjustab sinu arvates soola tuimaks muutumise? ____________________

Soola maitse kaob, kui see seguneb teiste ainetega (näiteks muld) ja on seeläbi
saastunud.

Kui sool sümboliseerib Jeesuse Kristuse jüngreid, siis mida võiks sümboliseerida
muld või muud saasteained?

Me õpime Päästja õpetustest, et maailma pattudega saastumine võib takistada
meid olemast teistele õnnistuseks. Soovi korral kirjuta see põhimõte oma
pühakirjades salmi Matteuse 5:13 juurde.

Vanem Asay andis samuti nõu, et me väldiksime saastumist maailma pattudega:
„Ma pakun neid lihtsaid juhiseid ‥ kui maitse alahoidmise vahendeid: kui see ei
ole puhas, siis ära mõtle selle peale, kui see ei ole tõsi, siis ära räägi sellest, kui
see ei ole hea, siis ära tee seda.” (Salt of the Earth, lk 42–43)

Mõtle, mida sa saaksid täna teha, et vältida saastumist maailma pattudega. Pea
meeles, et Jeesusesse Kristusesse uskumise ja meeleparanduse kaudu võid sa saada
puhastatud igast patust, mille oled teinud.

Loe Matteuse 5:14–16 ja pane tähele, kuidas Päästja võrdles oma jüngreid
küünlaga. (Matteuse 5:14–16 on kuldsalmid. Võiksid need eriliselt ära märkida, et
neid tulevikus üles leida.)

Kuldsalmid – Matteuse 5:14–16
2. Joonista

pühakirjapäevikusse
lihtne küünal ja vasta küsimustele:

a. Mida tähendab lasta oma
valgusel särada?

b. Miks on sinu arvates tähtis
järgida Issanda käsku salmides
Matteuse 5:14–16, et olla
õigemeelseks eeskujuks?
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Kuldsalmide õpiabid
Soovi korral tutvu kuldsalmide õpiabidega aadressil LDS.org. Õpiabides on toodud ära
kuldsalmide kaardid, järjehoidjad, õpitegevused, mobiilirakendused ning koduleht. Need õpiabid
aitavad sul kuldsalme õppida.

Me õpime nendest salmidest, et meie õigemeelne eeskuju võib aidata
julgustada teisi, et nad saaksid Taevase Isaga lähedasemaks. Soovi korral
kirjuta see põhimõte oma pühakirja.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millal on keegi olnud
õigemeelseks eeskujuks, mis on aidanud mul saada Taevase Isaga

lähedasemaks?

Mõtiskle sellele, mida sa saad teha, et olla oma perele ja sõpradele paremaks
eeskujuks.

Matteuse 5:17–48
Jeesus Kristus õpetab oma jüngritele, kuidas saada täiuslikuks, nagu on Taevane Isa
Salmides Matteuse 5:17–20 on kirjas, et Jeesus Kristus õpetas, et Ta ei tulnud
tühistama Moosese seaduse igavesi tõdesid ega elama ilma nendeta. Pigem tuli Ta
taastama evangeeliumi täiust, mis oli pahelisuse ja usust taganemise tõttu kaduma
läinud, parandama valeõpetusi ja täide viima Vana Testamendi prohvetite
prohvetlikke kuulutusi.

Salmides Matteuse 5:21–48 rääkis Päästja erinevatest seadustest ja tavadest, mida
juudid olid Moosese seadusest tuletanud või sellele lisanud. Kui Ta selgitas
seaduste tõelist olemust, õpetas Ta kõrgemat elamise viisi. Jumala kuningriigi
liikmed peavad elama selle kõrgema seaduse järgi. Selleks, et paremini tunda ära,
mida Jeesus Kristus oma jüngritele kõrgema seaduse kohta õpetas, lahenda
järgmine paaride leidmise ülesanne:

Elamine üksnes seadusetähe järgi Kuidas peaksid Jeesuse Kristuse
jüngrid elama

____„Sa ei tohi tappa!” (Vt Mt 5:21–26.)

____„Sa ei tohi abielu rikkuda!” (Vt Mt 5:27–30.)

____Kui sul on „lahutuskiri”, võid oma naisest
lahutada (vt Mt 5:31–32).

____Pea kinni üksnes Issanda nimel antud
vannetest (vt Mt 5:33–37).

____„Silm silma vastu ja hammas hamba vastu” (vt
Mt 5:38–42).

____Sa pead üksnes oma ligimest armastama (vt
Mt 5:43–47).

a. Sul ei peaks olema vaja vandeid, sinu
sõnast peaks piisama.

b. Armasta oma vaenlast.

c. Ära lahuta muidu kui
abielurikkumise korral.

d. Ära vihasta!

e. Keera ette teine põsk.

f. Ära riku himustavate mõtete kaudu oma
südames abielu.

4. Korda üle selles õppetunnis õpitud tõed. Kirjuta pühakirjapäevikus
eraldi ridadele sõnad alusta, lõpeta ja jätka. Anna hinnang oma elule
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ja vali üks asi, mida hakata tegema, üks asi, mille tegemine lõpetada, ja üks asi,
mille tegemist jätkata, et rakendada selles õppetunnis õpitut. Pane
pühakirjapäevikus vastava sõna järele kirja, mille tegemist otsustasid alustada ja
mille tegemist jätkata. Tee sõna lõpeta järele linnuke, et näidata, et oled
otsustanud millegi tegemise lõpetada.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 5. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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3. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Matteuse 6–7
Sissejuhatus
Jeesuse mäejutlus jätkub Matteuse 6. ja 7. peatükis. Oma jutluse selles osas õpetas
Jeesus, et Taevase Isa rõõmustamiseks tuleb teha pühendunud õigemeelseid
tegusid. Samuti andis Ta oma jüngritele juhise püüda kõigepealt ehitada Jumala
kuningriiki.

Matteuse 6:1–18
Päästja õpetas oma jüngreid tegema õigemeelseid tegusid
Mõtiskle küsimuste üle: kas oled teinud kunagi midagi head valel põhjusel? Kui
jah, siis mis ajendas sind seda tegema?

Anna oma elule hinnang
Kui võtame aega, et anda aus hinnang sellele, kui hästi me elame evangeeliumi teatud põhimõtte
järgi, anname Pühale Vaimule võimaluse aidata meil mõista, mida teeme hästi ja kuidas end
parandada. Püüa oma elu hinnates otsida Püha Vaimu juhatust ja olla täiesti aus.

Loe Matteuse 6:1–2, et leida, mida nimetas Päästja õigemeelsete tegude
sobimatuks motiiviks.

Armastuseannid on usuline pühendumine, nagu näiteks vaeste aitamine. Mida
õpetavad need salmid selle kohta, miks mõned inimesed armastuseande jagavad?
____________________

Pane tähele, et Päästja kutsus neid inimesi silmakirjatsejateks, mis viitab kreeka
keeles neile, kes teesklevad.

Loe Matteuse 6:3–4, et leida, mida Päästja õpetas sellest, kuidas Tema jüngrid
peaksid õigemeelseid tegusid tegema. Soovi korral märgi ära Päästja lubadus neile,
kes teevad õigemeelseid tegusid õigetel põhjustel.

Salajas teenimine tähendab, et me teenime vaikselt teisi, ilma et puhutaks fanfaari
või otsitaks mingit kasu. Võib palju öelda vaiksete teenimistegude kohta, millest ei
saa keegi kunagi teada, välja arvatud need, keda teenitakse, ja teenija ise.

Lõpeta lause, et tuua välja põhimõte, mida Päästja õpetustest õpime: kui teeme
pühendunud tegusid pigem selleks, et olla Taevasele Isale meelepärased, kui
teiste tähelepanu otsimiseks, siis Ta ____________________.

Fraas „tasub sinule” võib tähendada, et Taevane Isa õnnistab meid ajalikes ja
vaimsetes asjades, mida teised võivad näha või mitte, kuid mida me võime kergesti
ära tunda, kui selle õnnistuse saame.

Loe Matteuse 6:5–6 ja Matteuse 6:16–18, et leida, milliseid näiteid Päästja kasutas,
et näitlikustada Taevase Isa rõõmustamiseks tehtavate pühendunud tegude
tegemise põhimõtet. Fraasid „kurvanäoliseks” ja „teevad oma palge näotuks”
viitavad 16. salmis inimestele, kes teevad oma paastumise väliselt nähtavaks.
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Avalikult palvetamises ei ole midagi halba ja mitte alati ei tule palvetada salajas.
Palvet ja teisi religioosseid tegevusi võib teha ka avalikult, kui seda tehakse siiralt ja
pühendunult ning vastavalt Kiriku õigetele tavadele.

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse ajast, mil tegid pühendunud
õigemeelseid tegusid – näiteks palvetasid või paastusid – selleks, et

Taevasele Isale rõõmu valmistada. Pane kirja, mil viisil sa tundsid, et su siiras
kummardamine tõi õnnistusi.

Salmides Matteuse 6:7–15 andis Päästja juhise ja tõi näite, kuidas õigesti palvetada.
Tema näidet palvest tuntakse Meie Isa palvena. Lugege neid salme, et leida veel
tõdesid, mida saate Issanda eeskujust palve kohta õppida.

Võiksite otsida vaikse, üksildase koha, et valjusti palvetada ja pöörduda seal siiras
palves Taevase Isa poole. Milliseid erinevusi sa valjusti palvetamise ja mõttes
palvetamise vahel märkasid? Kas sinu mõtted olid rohkem keskendunud, kui sul oli
võimalik valjusti palvetada?

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse mõni arusaam salmide Matteuse 6:7–15
uurimisest, mis võib aidata sul oma isiklikes palvetes tõhusam olla.

Matteuse 6:19–24
Jeesus Kristus õpetab oma jüngreid koguma varandusi taevasse
Varandus on midagi, mis on väga hinnaline.

Loe Matteuse 6:19–21, et leida, milliseid
varandusi Päästja oma jüngreid
otsima õpetas.

Millised erinevused tõi Päästja välja
maa peale kogutud varanduste ja
taevasse kogutud varanduste vahel?

Pane järgnevasse tabelisse kirja kolm
näidet varandusest, mida inimesed
otsivad, et koguda neid maa peale, ja kolm näidet varandusest, mida inimesed
saavad koguda taevasse.

Varandused maa peal Varandused taevas

Loe Matteuse 6:22–24, et leida, mida õpetas Päästja selle kohta, mis aitab meil
koguda varandusi taevasse.

Joseph Smithi tõlge salmile Matteuse 6:22 aitab meil mõista Päästja õpetust, et
selleks, et koguda varandusi taevasse, peame hoidma oma pilgu suunatuna
„üksnes Jumala aule” (JST, Matteuse 6:22), mis tähendab oma arusaamade
ühtlustamist Jumala tahtega.
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Me õpime salmi Matteuse 6:24 viimasest reast tõde, mis aitab meil pidada meeles
varanduste kogumist taevasse. Me ei saa teenida korraga Jumalat ja mammonat.
Sõna mammon viitab varandustele ja maisusele.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: miks me ei saa minu arvates
teenida samaaegselt Jumalat ja mammonat?

Mõtiskle oma elu üle ja mõtle näitele, kuidas mõnedele maistele soovidele
keskendumine võib takistada sul Jumala teenimist ja varanduse kogumist taevasse.

Matteuse 6:25–34
Päästja annab oma jüngritele juhise otsida esiti Jumala kuningriiki
Nagu on kirjas salmides Matteuse 6:25–34, andis Päästja oma jüngritele juhise, et
nad ei muretseks oma põhivajaduste rahuldamise pärast. Joseph Smithi tõlge
salmidele Matteuse 6:25–27 aitab meil mõista, et Ta rääkis konkreetselt neile, kes
lähevad jutlustama Tema evangeeliumi (vt JST, Mt 6:25–26).

Loe Matteuse 6:31–34, et leida, millist põhimõtet õpetas Jeesus oma jüngritele selle
kohta, mida panna oma elus esikohale. (Pane tähele Joseph Smithi tõlke sõnastust
Matteuse 6:33 puhul [vt JST, Matteuse 6:38].)

Millise põhimõtte võime salmist Matteuse 6:33 õppida? ____________________

„Jumala riik” (Mt 6:33) sümboliseerib Jeesuse Kristuse Kirikut tol ajal ja tänapäeval.
Meie päevil sümboliseerib see Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut, mis
taastati, et valmistada Taevase Isa lapsi ette Tema kuningriigiks taevas – selestiliseks
kuningriigiks.

President Ezra Taft Bensoni järgmised sõnad aitavad sul mõista, kuidas seda
põhimõtet oma elus rakendada:

„Me peame asetama Jumala oma elus kõigest muust ettepoole. Tema peab
olema esimene. ‥

Kui asetame Jumala esikohale, langevad kõik teised asjad oma õigetele kohtadele
või kaovad meie elust. Armastus Issanda vastu mõjutab, mida me soovime,
millele oma aega kulutame, millised on meie huvialad ja prioriteedid.

Me peaksime panema Jumala ettepoole kõikidest teistest oma elus.” (The Great
Commandment – Love the Lord. – Ensign, mai 1988, lk 4)

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millal ma olen kogenud
Taevase Isa õnnistusi, kui oled püüdnud panna Ta oma elus

esikohale?

Matteuse 7:1–5
Jeesus Kristus õpetab oma jüngritele õigest kohtumõistmisest
Loe Matteuse 7:1–2, samuti JST, Matteuse 7:1–2, et leida, mida õpetas Päästja
kohtumõistmisest.
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Salmi Matteuse 7:1 mõistetakse sageli valesti, arvates, et me ei peaks kunagi kohut
mõistma. Kuid me õpime Joseph Smithi tõlkest, et Jeesus Kristus õpetas, et me
peaksime mõistma „õiglast kohut”.

Mida tähendab teie arvates mõistma õiglast kohut? ____________________

Loe Matteuse 7:3–5 ja mõtiskle sellele, millist analoogiat kasutas Päästja, et
õpetada meile, kuidas vältida teiste üle ebaõiglast kohtumõistmist (vt ka Jh 7:24).

Vanem Dallin H. Oaks selgitas erinevaid kohtumõistmisi:

„Olen olnud segaduses, et ühed pühakirjakohad käsivad meil mitte kohut mõista
ja teised annavad juhise, et me peaksime kohut mõistma, ja ütlevad isegi, kuidas
seda teha. Kuid kui ma olen uurinud pühakirjasalme, olen jõudnud
veendumusele, et need näiliselt vastuolulised juhised on kooskõlas, kui vaatleme
neid igavesest vaatenurgast. Tähtis on mõista, et kohtumõistmist on kahte liiki:
lõplik kohtumõistmine, mis meile on keelatud, ja vahepealne kohtumõistmine,

mida meid juhatatakse tegema, kuid õigemeelsete põhimõtete alusel. ‥

Vastandiks sellele, et keelata surelikel lõplik kohtumõistmine, nõutakse pühakirjades, et surelikud
mõistaksid kohut, mida mina kutsun „vahepealseks kohtumõistmiseks”. Need kohtumõistmised
on olulised, et kasutada isiklikku moraalset valikuvabadust. ‥

Me kõik langetame otsuseid, valides sõpru, valides, kuidas veedame oma aega ja kulutame raha,
ning loomulikult valides igavest kaaslast. ‥

Kui me peame tegelema vahepealse kohtumõistmisega, tuleb meil ette vaadata, et mõistame
kohut õiglaselt. Peaksime otsima otsuste tegemisel Vaimu juhatust. Meie kohtumõistmine peaks
piirduma meie hoolde usaldatuga. Me peaksime hoiduma alati kui võimalik inimeste üle kohut
mõistmast, kuni oleme saanud asjaoludest piisava ülevaate. Nii palju kui võimalik peaksime me
mõistma kohut pigem olukorra kui inimeste üle. Kõik meie kohtumõistmised peaksid olema
juhitud õiglastest normidest. Ja kõige selle juures tuleb meeles pidada andestamise käsku.”
(„Judge Not” and Judging. – Ensign, aug 1999, lk 7, 9, 13)

President Dieter F. Uchtdorf Esimesest Presidentkonnast on salmide Matteuse
7:3–5 kohta öelnud:

„See palkide ja pindude jutt paistab olevat lähedalt seotud meie võimetusega
ennast selgelt näha. Ma ei ole kindel, miks me suudame nii hästi panna
diagnoosi ja leida ravi teiste inimeste vigadele, kuigi meile tihti iseenda vead
märkamatuks jäävad.

Mõne aasta eest oli uudistes lugu ühest mehest, kes uskus, et kui ta endale
sidrunimahla näkku määrib, muudab see ta kaameratele nähtamatuks. Nii ta siis

määris enda näole sidrunimahla ja läks ning röövis kahte panka. Peagi pärast seda, kui õhtustes
uudistes tema pilti näidati, võeti ta kinni. Kui politsei näitas mehele turvakaamerate videot, ei
suutnud too oma silmi uskuda. „Aga mul oli ju sidrunimahl näos!” protesteeris ta. [Vt Errol
Morris. The Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is (1.
osa). – New York Times, 20. juuni 2010, opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/
the-anosognosics-dilemma-1]

Kui üks Cornelli Ülikooli teadlane sellest loost kuulis, tärkas temas huvi, kuidas võib keegi
iseenda rumalusest täielikus teadmatuses olla. Et välja selgitada, kas tegemist on üldise
probleemiga, kutsusid kaks teadlast tudengeid osalema mitmetes erinevates eluoskuste testides
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ja palusid neil seejärel anda hinnang oma sooritusele. Tudengid, kes testidega hästi hakkama ei
saanud, ei osanud ka oma sooritusi õigesti hinnata – mõned neist hindasid oma tulemusi kuni
viis korda kõrgemalt, kui need tegelikult olid. [Vt Justin Kruger ja David Dunning. Unskilled and
Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated
Self-Assessments. – Journal of Personality and Social Psychology, dets 1999, lk 1121–1134.]

Seda uurimust on mitmel viisil korratud ja tulemused kinnitavad üha uuesti sama järeldust:
paljudel meist on raskusi enda nägemisega selliselt, nagu me tegelikult oleme, ja isegi edukad
inimesed ülehindavad oma panust ja alahindavad teiste panust. [Vt Marshall Goldsmith. What
Got You Here Won’t Get You There, 2007, 3. peatükk.]

Muidugi pole oluline, kui me ülehindame, kui hästi me autoga sõidame või kui kaugele golfipalli
lööme. Kuid kui me hakkame uskuma, et meie panus kodus, tööl ja kirikus on suurem, kui see
tegelikult on, siis pimestame endid õnnistustele ja võimalustele ennast märkimisväärselt ja
põhjalikult paremaks muuta.” (Ega ometi mina see ole, Issand? – 2014. a sügisene
üldkonverents)

Matteuse 7:6–14
Päästja õpetab isikliku ilmutuse otsimisest
Joseph Smithi tõlge salmile Matteuse 7:6 aitab meil mõista, et Jeesus Kristus käskis
oma jüngritel minna maailma evangeeliumi kuulutama. Nad pidid õpetama
meeleparandusest, kuid jätma kuningriigi saladused enda teada. Teisisõnu, nad ei
tohtinud arutada pühasid teemasid inimestega, kes polnud valmis neid vastu
võtma. (Vt JST, Mt 7:9–11.)

Joseph Smithi tõlke kohaselt algas salm Matteuse 7:7 fraasiga „Öelge neile, küsige
Jumalalt.” Loe nüüd 7. salmi, alustades selle fraasiga, et leida, mida käskis Päästja
oma jüngritel õpetada.

Sellest salmist me õpime järgmise põhimõtte: kui me tõde otsides palume,
otsime ja koputame, vastab Taevane Isa meile ja õnnistab meid isikliku
ilmutusega.

Millele osutavad sõnad paluma, otsima ja koputama, et me peame isikliku ilmutuse
saamiseks tegema? ____________________

Mõtle ajale, mil sa said paludes, otsides ja koputades isikliku ilmutuse.

Päästja õpetas Matteuse 7:9–11 kohaselt, et just nagu armastav isa ei annaks kivi
ega madu, kui tema poeg küsib leiba või kala, ei keela Taevane Isa isikliku ilmutuse
andi oma lastele, kes otsivad ja paluvad õigeid asju.

Loe Matteuse 7:12–14, et leida, millist täiendavat tõde palus Päästja oma jüngritel
õpetada.

Matteuse 7:15–27
Päästja lubab päästet neile, kes teevad Isa tahet
Millised on mõned maailmas laialt omaks võetud ideed, mis on vastuolus Taevase
Isa plaaniga? ____________________

Mõtle, miks on vajalik, et sa suudaksid mõista, kas inimene või rühm inimesi
levitab ideed, mis on Taevase Isa plaaniga vastuolus.
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Loe Matteuse 7:15, et leida Issanda hoiatus oma jüngritele.

Vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist hoiatas
valeprohvetite eest meie päevil, kelle seas on „nii mehi kui naisi, kes on
isehakanud Kiriku õpetuste kuulutajad”, aga ka „neid, kelle kõne ja teadaanded
on vastuolus Jumala õigete prohvetitega, ja kes aktiivselt pööravad teisi,
hoolimata vähimalgi määral nende igavesest heaolust, keda nad võrgutavad”.
(Beware of False Prophets and False Teachers. – Ensign, nov 1999, lk 63)

Loe Matteuse 7:16–20, et leida, kuidas me saame eristada, kas keegi on valeprohvet
või valeõpetaja.

Me õpime nendest salmidest järgmist tõde: me saame valeprohvetid ära tunda
nende viljade järgi. Samamoodi nagu me saame tunda ära taime kvaliteeti või
viljade kvaliteeti, mida see taim kannab, saame tunda ära valeprohvetid ja
valeõpetajad nende õpetuste, tegude ja ideede järgi.

Millised on sinu arvates mõned valeprohvetite viljad? ____________________

Loe Matteuse 7:21–27, et leida, mida Päästja õpetas Tema õpetuste järgi elamise
tähtsusest. Pane tähele, et Joseph Smithi tõlge muudab 23. salmis olevad sõnad
„ma ei ole elades teid tundnud” sõnadeks „te pole kunagi mind tundnud”. (JST,
Matthew 7:33)

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas sa rakendad oma elus ühte
põhimõtet (või rohkem), mille selles õppetunnis ära tundsid.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 6. ja 7. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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3. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Matteuse 8–10
Sissejuhatus
Kui Jeesus Kristus rändas läbi Galilea, tegi Ta palju imesid. Ta kutsus samuti
kaksteist apostlit, andis neile volituse ja juhendas neid ning seejärel saatis nad
inimesi teenima.

Matteuse 8:1–9:34
Jeesus teeb palju imesid
Kui sa teaksid, et Päästja külastab täna sinu linna või asulat, siis kelle sa
tervendamiseks Tema juurde viiksid? Miks?

Loe järgmisest valikust läbi kolm pühakirjakohta, et leida erinevaid imesid, mida
Jeesus tegi: Matteuse 8:1–4; Matteuse 8:5–13; Matteuse 8:14–15; Matteuse 8:28–32;
Matteuse 9:1–8; Matteuse 9:18–19, 23–26; Matteuse 9:20–22; Matteuse 9:27–31;
Matteuse 9:32–33.

Kas sa märkasid tohutut väge, mis Jeesusel on? Tal oli vägi maa elementide üle,
vägi tervendada haigeid ja ajada välja kuradeid.

Nendest ülestähendustest me õpime, et Jeesus võib meid tervendada meie
nõtrustest ja haigustest.

Nõtrus on haigus, elujõuetus või nõrkus. Mõtiskle selle üle, kuidas Päästja võib
meid nõrkustest tervendada või tugevdada, ilma et Ta tänapäeval füüsiliselt meie
juures oleks.

Matteuse 9:35–10:8
Jeesus kutsub kaksteist apostlit
Võimalusel külasta kodulehte LDS.org ja vaata Kiriku praeguste apostlite pilte,
kaasa arvatud Esimene Presidentkond (või otsi nende pildid üles Ensigni või
Liahona üldkonverentsi väljaannetest).

Mis teeb need mehed kõigi maa peal elavate inimeste seas ainulaadseks?

Uurides salme Matteuse 9:35–10:8, leia tõdesid apostlite rolli ja õnnistuste kohta,
mida nad võivad teie ellu tuua.

Loe Matteuse 9:35, et leida, mida Jeesus lisaks inimeste tervendamisele veel tegi.
Võiksid leitu soovi korral ära märkida.

Kui Jeesus jutlustas evangeeliumi ja tegi kõikjal Juudamaal imesid, suurenes
inimeste hulk, kes Teda järgisid ja otsisid.

Loe Matteuse 9:36–38, et leida, kelle kohta ütles Päästja, et nad peavad aitama Tal
teenida kõiki neid, kes Teda järgivad.

Loe Matteuse 10:1–4, et leida, mida Jeesus tegi, et aidata inimeste vajadusi
rahuldada. Sa võid leitu soovi korral ära märkida. Me õpime sellest
ülestähendusest, et Jeesus Kristus kutsub apostlid ja annab neile oma volituse.
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See on üheks viisiks, kuidas Ta teenib maa rahvaid. Soovi korral kirjuta see õpetus
oma pühakirja salmide Matteuse 10:1–4 juurde.

Pane tähele, et sündmused Matteuse evangeeliumis ei ole alati kronoloogilises
järjestuses. Kõigepealt kutsus Jeesus Kristus apostlid ja seejärel Ta koolitas neid
mäejutluse ajal (Mt 5–7; vt evangeeliumide vastavuse tabelit pühakirjajuhis).

Loe Matteuse 10:5–8, et leida, mida Jeesus Kristus oma jüngritel teha käskis.

Kreekakeelne sõna apostel tähendab lähetatut. Esialgu saadeti apostleid ainult
nende hulka, kes olid Iisraeli koja liikmed (vt Mt 10:5–6). Hiljem käskis
ülestõusnud Päästja, et evangeeliumi kuulutatakse ka paganate seas või neile, kes
ei ole Iisraeli kojast (vt Mt 28:19; Ap 1:8). Viimase aja apostlitel kästakse samuti
jutlustada evangeeliumi ja olla Jeesuse Kristuse tunnistajaks kogu maailmas (vt ÕL
107:23).

Millist sarnasust märkad sa Jeesuse tegude ja selle vahel, mida Ta käskis oma
apostlitel teha? Me õpime salmidest Matteuse 10:5–8, et Issand kutsub apostlid
jutlustama Tema evangeeliumi ja tegema Tema tegusid.

Too mõned näited, kuidas tänapäeva apostlid jutlustavad ja teenivad, nagu Jeesus
Kristus seda teeks, kui Ta oleks siin? ____________________

Võimalusel külasta kodulehte LDS.org ning vaata või loe mõne tänapäeva apostli
kõnet hiljutisel üldkonverentsil.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas mõjutab selle mõistmine, et Jeesus Kristus kutsus apostlid tegema
Tema tööd, seda, kuidas me reageerime sellele, mida nad õpetavad ja mida
soovitavad meil teha?

b. Mil moel on tänapäeva apostlite teenimine ja sõnumid minu elu
mõjutanud?

Mõtiskle selle üle, kuidas sa saad ustavalt leida võimalusi kuulata, uurida ja
rakendada Issanda valitud apostlite sõnu.
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Jeesus juhendab oma apostleid

Matteuse 10:9–42
Jeesus juhendab kahtteist apostlit, enne kui nad lähevad jutlustama ja teenima
Me loeme salmidest Matteuse 10:9–18, et Issand õpetas apostleid usaldama Taevast
Isa, et Ta kannab hoolt nende vajaduste eest, kui nad evangeeliumi jutlustades ringi
rändavad. Samuti õpetas Päästja neid õnnistama inimesi, kes neid vastu võtsid ja
peavarju pakkusid.

Mõtle ajale, mil keegi mõnest teisest
usust esitas sulle evangeeliumi kohta
raske küsimuse või küsis midagi
vastuolulist Kiriku kohta. Kui kindlalt sa
teadsid, mida peaksid selles
olukorras ütlema?

Jätkates Matteuse 10. peatüki uurimist,
otsi Jeesuse õpetustes Tema apostlitele
põhimõtet, mis aitab meid, kui meil on
vaja evangeeliumi selgitada ja oma
tunnistust jagada.

Loe Matteuse 10:16–20, et leida raskused, millega apostlid Jeesuse sõnul ringi
rännates ja jutlustades kokku puutuvad.

Kuidas pidid apostlid salmide 19–20 kohaselt teadma, mida nendes rasketes
olukordades öelda?

Lõpeta salmidest Matteuse 10:19–20 loetu põhjal teistele rääkimise kohta käiv
põhimõte: kui me oleme Issanda teenistuses, siis Ta ____________________.

2. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mõlemale küsimusele:

a. Kuidas aitab sind eelpool äratoodud põhimõte, kui keegi küsib sinult Kiriku
kohta keerulise küsimuse?

b. Millal oled tundnud, et Issand inspireerib sind, et teaksid, mida teisele
inimesele öelda?

Salmides Matteuse 10:21–42 on kirjas, et Jeesus Kristus jätkas oma jüngritele
juhtnööride andmist, hoiatas neid ja pakkus tröösti raskuste puhuks, mis neid ees
ootasid.

Loe Matteuse 10:37–38, et leida ohverdused, mida me Päästja sõnul Tema
jüngritena peame olema valmis tooma. Fraas „mind väärt” tähendab nendes
salmides väärilisust, et Issandat esindada ja Temalt õnnistusi saada.

Mõtiskle, miks on vajalik, et Jeesuse Kristuse jüngrid armastavad Teda üle kõige –
ka rohkem kui oma pereliikmed.
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Salmis Matteuse 10:38 mainitud rist
viitab füüsilisele ristile, mida Jeesus
Kristus kandis, et täita Taevase Isa tahet
ja tuua teistele päästet.

Mida tähendab sinu arvates, et me
peame oma risti enese peale võtma ja
Teda järgima?

Loe Matteuse 10:39, et leida
põhimõtted, mida Päästja ohverdamise
kohta õpetas. Joseph Smithi tõlge toob
selgust selle salmi kohta, mis algab nii: „See, kes püüab oma elu päästa ‥” (JST,
Matthew 10:39). Selles kontekstis tähendab fraas „päästa oma elu” seda, et elatakse
pigem isekalt kui püütakse Jumalat ja Tema lapsi teenida.

Mida sa arvad, mil moel „kaotavad” need inimesed oma elu, kes keskenduvad oma
elule ja isekatele soovidele? Lõpeta oma sõnadega järgmine põhimõte: kui
püüame päästa oma elu, siis ____________________.

Võiksid märkida 39. salmis ära lubaduse, mille Päästja andis neile, kes kaotavad
oma elu Tema pärast. Oma elu kaotamine Tema pärast tähendab enamat kui
valmisolekut Tema eest surra. See tähendab, et oleme valmis iga päev Teda ja meie
ümber olevaid inimesi teenima.

Mida tähendab sinu arvates, et me leiame oma elu, kui me selle Tema pärast
kaotame?

Lõpeta oma sõnadega järgmine põhimõte: kui me kaotame oma elu Jeesuse
Kristuse pärast, siis ____________________.

Loe läbi president Thomas S. Monsoni sõnad: „Ma usun, et Päästja püüab meile
mõista anda, et kui me ei teeni ennastunustavalt teisi, pole meie elul suuremat
mõtet. Need, kes elavad ainult iseendale, känguvad ja hukkuvad. Samas need,
kes ennastunustavalt teenivad teisi, edenevad, puhkevad õide ja elavad edasi.”
(What Have I Done for Someone Today? – Ensign, nov 2009, lk 85)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Keda sa tead, kes valiti kaotama oma elu Jeesuse Kristuse pärast? Kuidas see
inimene seda teeb?

b. Kuidas on see otsus selle inimese elu mõjutanud?

c. Mis on mõned asjad, mida sa saad täna või lähemas tulevikus teha, et
kaotada oma elu Jeesuse Kristuse ja teiste teenimises?

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 8.–10. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).
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Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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3. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Matteuse 11–12
Sissejuhatus
Jeesus Kristus tunnistas, et Ristija Johannes saadeti, et Talle teed ette valmistada, ja
Ta lubas hingamist kõigile, kes Tema juurde tulevad. Ta vastas variseride
süüdistustele, mis väitsid, et Tema vägi tuleb kuradist. Ta hoiatas neid
valesüüdistuste tegemise ja tunnustähtede otsimise eest ning õpetas
tähendamissõna tühjast kojast.

Matteuse 11
Jeesus Kristus tunnistab, et Ristija Johannes saadeti, et Talle teed ette valmistada

Miks on oluline teada, et inimesed, kes esitlevad ennast politseiniku või arstina, on
tõesti need, kes nad ütlevad end olevat? Mille järgi sa aru saad, et nad on need,
keda nad ütlevad end olevat? ____________________

Jeesuse Kristuse maise teenimise ajal, kui Ta tegi imesid ja õpetas inimesi, tahtsid
paljud teada, kas Ta on see, keda ütles end olevat – lubatud Messias. Tol ajal
arreteeris kuningas Heroodes Ristija Johannese ja heitis ta vangikongi. Loe
Matteuse 11:2–3, et leida, kuidas Ristija Johannes aitas kahel oma jüngril veenduda
ise selles, kes Jeesus on.

Mida saatis Johannes oma jüngreid Jeesuselt küsima? ____________________
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3. salmis toodud küsimusega küsisid Johannese jüngrid Jeesuselt, kas Ta on
Messias. Pea meeles, et Ristija Johannes teadis juba, et Jeesus oli Messias (vt Mt
3:11, 13–14; Jh 1:29–34).

Miks saatis Johannes sinu arvates oma jüngrid Jeesuse juurde, et nad ise välja
uuriksid, kas Tema on Messias, kui ta juba teadis, kes Jeesus on?
____________________

Loe Matteuse 11:4–5, et leida, kuidas Jeesus nende küsimusele vastas.

Mida palus Jeesus Johannese jüngritel teha, selle asemel et lihtsalt kinnitada, et Ta
on Messias?

Õpikeskkonna loomine
Evangeeliumi õppimise ideaalseks õhkkonnaks on vajalikud kord, aupaklikkus ja rahu. Püüa
eemaldada segajad, mis võivad häirida pühakirjade uurimist ja nende üle mõtisklemist.
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packer on õpetanud, et „rahulikus õhkkonnas
on lihtsam saada inspiratsiooni” ja et „aupaklikkus kutsub ilmutusi” (Reverence Invites
Revelation. – Ensign, nov 1991, lk 21–22).

Jeesus oleks võinud vabalt Johannese jüngritele öelda, et Ta on Messias. Selle
asemel palus Ta neil mõtiskleda Tema tegude üle ja seejärel Johannese juurde tagasi
minna ning tunnistada asjadest, mida nad on kuulnud ja näinud Jeesust tegemas.

Kuidas võis Jeesuse tegude üle mõtisklemine aidata Ristija Johannese jüngritel
saada tugevam tunnistus Päästjast, kui nad oleksid saanud siis, kui Ta oleks neile
lihtsalt öelnud, kes Ta on?

Sellest ülestähendusest õpime, et kui tahame õppida Jeesusest Kristusest ja kui
Temast tunnistame, võib see tugevdada meie enda tunnistust Temast.

1. Kirjuta oma pühakirjapäevikusse, kuidas sa said ise teada, et Jeesus
Kristus on Jumala Poeg.

Matteuse 11:7–27 on kirjas, et pärast seda, kui kaks jüngrit lahkusid, rääkis Jeesus
rahvahulgale, et Ristija Johannes on prohvet, kes valiti välja selleks, et valmistada
teed Messiale. Jeesus mõistis süüdi need, kes Teda ja Ristija Johannest vastu ei
võtnud, hoolimata sellest, et nad olid olnud tunnistajaks selgetele tõenditele
Jeesuse jumalikkusest.

Loe Matteuse 11:28–30, et leida, millise kutse esitas ja millise lubaduse andis Jeesus
kõigile neile, kes võtavad Ta vastu Messiana. (Matteuse 11:28–30 on kuldsalmid.
Võiksid need salmid eriliselt ära märkida, nii et võiksid need kergesti üles leida.)

Lõpeta 28.–30. salmist õpitu põhjal põhimõte: kui tuleme Jeesuse Kristuse
juurde, siis Ta ____________________.

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse vastus küsimusele: millal oled
tundnud, et Päästja kergendas su koormaid, kui sa Tema

juurde tulid?
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Kuldsalmid – Matteuse 11:28–30
3. Selleks, et paremini salme Matteuse 11:28–30 pähe õppida, tee

tegevusi, mis võivad sümboliseerida iga salmi sõnu või fraase.
Õpeta neid tegevusi kellelegi teisele (näiteks pereõhtul oma pereliikmetele või
sõbrale). Tee salmide lugemise ajal neid tegevusi, kuni saad salmid peast ette
lugeda. Pane pühakirjapäevikusse kirja lause, et oled selle ülesande lõpetanud.

Matteuse 12:1–42
Jeesus Kristus noomib varisere nende valesüüdistuste ja tunnusmärkide otsimise eest
Me õpime salmidest Matteuse 12:1–21,
et pärast seda, kui Jeesus
hingamispäeval ühe mehe terveks tegi,
püüdsid mõned variserid leida põhjust
Tema hävitamiseks. Kui Ta tegi terveks
mehe, keda vaevas kurat, siis püüdsid
nad teda rahva ees halba valgusesse
seada, süüdistades Teda nende tegude
tegemisel kuradi väel. Jeesus teadis
nende mõtteid ja kinnitas, et vastupidi, Ta näitas kuradeid välja ajades, et Ta on
Messias ja rajas Jumala kuningriiki.

Loe Matteuse 12:30, et leida, mida Jeesus õpetas nende kohta, kes Temaga ei
ühinenud.

Vastavalt 30. salmile, kui me otsustame olla Jumala kuningriigi osa, peame
olema täielikult pühendunud Jeesusele Kristusele.

Mõtiskle viiside üle, kuidas sa saad näidata oma täielikku pühendumist Jeesusele
Kristusele.

Salmides Matteuse 12:31–42 on kirjas, et Jeesus kinnitas taas, et Tema head teod on
tunnistuseks sellest, et Ta on Jumalast, mitte kuradist. Samuti hoiatas Ta varisere, et
Jumal peab neid nende süüdistavate sõnade eest vastutavaks. Seejärel küsisid
mõned kirjatundjad ja variserid tunnustähte ning Jeesus noomis neid tunnustähe
otsimise ja selle eest, et nad ei näinud, et Ta oli suurem igast varasemast prohvetist
või Iisraeli kuningast. Samuti laitis Issand tunnustähtede otsimist tänapäeval ja
õpetas, et usk ei tule tunnustähtedest (vt ÕL 63:7–11).

Mida tähendab pilgata Püha Vaimu (Mt 12:31)?

Prohvet Joseph Smith selgitas, kuidas keegi seda pattu teeb: „Ta peab saama
Püha Vaimu, laskma enda jaoks avada taevad ja tundma Jumalat ning patustama
seejärel Tema vastu. Kui inimene on patustanud Püha Vaimu vastu, pole tema
jaoks meeleparandust. Ta peab ütlema, et päike ei paista, kuigi ta seda näeb; ta
peab eitama Jeesust Kristust, kui taevad on olnud talle avatud, ja eitama
päästmisplaani, kuigi näeb selle õigsust oma silmadega; ja sellest ajast peale

saab temast vaenlane.” (History of the Church. 6. kd, lk 314)

Mõnikord on viimse aja pühad mures Püha Vaimu pilkava või eitava patu pärast. President
Spencer W. Kimball on õpetanud: „Püha Vaimu vastu patustamine nõuab selliseid teadmisi, et
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tavalistel lihtliikmetel on ilmselt võimatu sellist pattu teha.” (The Miracle of Forgiveness,
1969, lk 123)

Salmides Matteuse 12:39–40 mõistab Päästja hukka tunnustähtede otsimise. Prohvet Joseph
Smith rääkis sellest Päästja õpetusest: „See, kes otsib tunnustähte, on abielurikkuja; ja see
põhimõte on igavene, kõrvalekaldumatu ja kindel kui taeva sambad, sest mil iganes sa näed
inimest tunnustähte otsimas, võid sa üles märkida, et ta on abielurikkuja.” (History of the Church,
3. kd, lk 385)

Hiljem on prohvet Joseph Smith öelnud: „Kui ma jutlustasin Philadelphias, küsis üks kveeker
tunnustähte. Käskisin tal vaikida. Pärast jutlust küsis ta taas tunnustähte. Ütlesin kogudusele, et
see mees on abielurikkuja, et paheline ja abielu rikkuv sugupõlv otsib tunnustähte ja et Issand on
mulle ilmutuses öelnud, et iga mees, kes tahab tunnustähte, on abielurikkuja. Keegi hüüdis: „See
on tõsi! Ma juhtusin talle peale!” Mees tunnistas selle enne ristitud saamist ka üles.” (History of
the Church, 5. kd, lk 268)

Matteuse 12:43–50
Jeesus õpetab tähendamissõna tühjast kojast
Kujuta ette, et üks sinu sõber on küsinud nõu, kuidas vältida patu kordamist, mida
ta püüab hüljata. Millist nõu sa sõbrale kiusatusele vastuseismiseks annaksid?
____________________

Jeesus Kristus rääkis tähendamissõna rüvedast vaimust, mis mehest välja aeti. Seda
tähendamissõna uurides leia põhimõte, mis aitaks su sõbral õppida, kuidas
kiusatusest võitu saada.

Loe Matteuse 12:43–44, et leida, mida rüve vaim pärast inimesest välja ajamist tegi.

Mida tegi rüve vaim, kui ta ei leidnud kusagil hingamist?

Milliste sõnadega kirjeldatakse olukorda „kojas” ehk inimeses, kui rüve vaim
tagasi tuli?

Loe Matteuse 12:45, et leida, mida tegi rüve vaim, kui leidis, et koda ehk inimene
oli tühi.

Kuidas sümboliseerib inimese kogemus selles tähendamissõnas kedagi, kes patust
meelt parandab ja püüab kiusatustele vastu seista?

Mida ei õnnestunud inimesel selles tähendamissõnas pärast kuradi kõrvaldamist
teha, mis lasi kurjal Vaimul tagasi tulla?

Kui loed president Spencer W. Kimballi sõnu, mõtiskle selle üle, kuidas inimene
Päästja tähendamissõnas sarnaneb kellegagi, kes püüab kiusatusele vastu seista:

„Kurat teab, kust rünnata, kust oma tõhusaid hoope jagada. Ta leiab haavatava
koha. Seal, kus keegi oli varem nõrk, sealt ründab ta tõenäoliselt taas.

Pattu hüljates ei saa paremaid tingimusi pelgalt soovima jääda. Need tuleb ise
luua. ‥ Inimene peab olema kindel, et ta on patu mitte ainult hüljanud, vaid
muutnud pattu ümbritsevaid olusid. Ta peaks hoiduma kohtadest, tingimustest ja
olukordadest, kus patt aset leidis, kuna need võivad seda jälle eriti kergesti esile

kutsuda. Ta peab hülgama inimesed, kellega koos patt toime pandi. Ta ei tohi asjaosalisi vihata,
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kuid peab neist ja kõigest patuga seotust kõrvale hoidma. ‥ Ta peab likvideerima kõik, mis toob
vanad mälestused meelde.

Kas see tähendab, et inimene ‥ leiab mingil ajal oma elu tühja olevat? Asjad, mis teda köitsid,
talle meeldisid ja tema mõtted hõivasid, on läinud ja paremad asemikud pole veel tühimikku
täitnud. Nüüd on Saatanal võimalus. ‥

Paljud, kes halbu harjumusi ei jätka, on leidnud, et asendus on osa väljapääsust, ja on alistanud
halva harjumuse, asendades selle hea ja kahjutuga.” (The Miracle of Forgiveness, lk 171–173;
rõhutus lisatud)

Üks põhimõte, mida me võime Päästja tähendamissõnast õppida, on see, et me
võime halbadest mõjudest vabaneda, kui suudame nad pärast oma elust
eemaldamist asendada õigemeelsetega. Võiksid selle tõe kirjutada pühakirja
salmi Matteuse 12:43–45 juurde.

Uuri järgmisi sõnu ja märgi ära, kuidas me saame kurjale vastu seista, täites oma
elu õigemeelsusega:

„Pelk püüe kurjust vältida või oma elu patust tühjendada ei ole piisav. Sa pead täitma oma elu
õigsusega ja osalema tegevustes, millega kaasneb vaimne vägi. Süvene pühakirjadesse. Palveta
iga päev, et Issand annaks sulle jõudu, mida sul endal ei jätku. Paastu aeg-ajalt eriliste
õnnistuste nimel.

Täielik kuulekus toob sinu ellu kogu evangeeliumi väe, mille juurde kuulub täiendav jõud oma
nõrkustest jagusaamiseks. Sellise kuulekuse juurde kuuluvad sellised teod, mida sa ei pruugi
esialgu meeleparanduse osaks pidadagi, näiteks koosolekutel käimine, kümnise maksmine,
teenimine ja teistele andestamine.” (Usule truu: evangeeliumi teatmik, 2004, lk 98)

4. Mõtle mõnele asjale, mida sa saad teha, et õigemeelsus täidaks su
elu. Pane need asjad pühakirjapäevikusse kirja ja selgita, kuidas

nende asjade tegemine võib tuua su ellu suuremat vaimset väge ja aidata üle
saada kurjadest mõjudest.

Matteuse 12. peatüki ülejäänud osas on kirjas, et kui Jeesus oli õpetamas, ütles
keegi Talle, et mõned Tema pereliikmed tahavad Temaga rääkida. Seejärel õpetas
Issand, et kõik, kes teevad Isa tahet, on Tema pere liikmed.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 11.–12. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

3.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

61



3. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Matteuse 13:1–23
Sissejuhatus
Kui Päästja oli Galileas, tuli Tema juurde suur rahvahulk. Ta õpetas inimesi
tähendamissõnade kaudu, alustades tähendamissõnaga külvajast.

Matteuse 13:1–17
Päästja õpetab tähendamissõna külvajast
Mõtle aia või potitaime peale. Millised on mõned viljaka mulla omadused? Millised
on mõned viljatu mulla omadused?

Me loeme salmides Matteuse 13:1–23, et Päästja võrdles erinevaid mullatüüpe
inimese südamega. Mõtle täna neid salme uurides sellele, millist tüüpi muld on
kõige sarnasem sinu südame praeguse olukorraga.

Loe Matteuse 13:1–3, et leida, kuidas Jeesus õpetas rahvahulka Galileas.

Kuidas Jeesus rahvahulka õpetas?

Mis on tähendamissõna? (Vt märksõna „Tähendamissõna”. – Pühakirjajuht.)

Tähendamissõna on „lihtne lugu, mida kasutatakse vaimse tõe või põhimõtte
selgitamiseks ja õpetamiseks. Tähendamissõna põhineb mingi tavalise eseme või
sündmuse võrdlemisel tõega.” (Märksõna „Tähendamissõna”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org)

Millest salmi Matteuse 13:3 kohaselt Päästja tähendamissõna räägib?
____________________

Külvamine tähendab seemnete laiali puistamist või mulda panemist. Loe Matteuse
13:4–9, et leida, millisesse nelja tüüpi mulda külvaja seemned kukkusid.

62



Millisele mullale külvaja seemned kukkusid?

1. Joonista pühakirjapäevikusse nelja mullatüüpi kujutavad pildid. Kui
saad teada, kuidas seda tähendamissõna tõlgendada, lisa oma

piltidele selgitused.

• Teeäär on põldude lähedal olev rada ning see muutub kõvaks, kui inimesed
sellel kõnnivad. Teeääre kõvadus teeb seemnetel juurte ajamise raskeks.

• Kaljune maa on kalju, millel on õhuke mullakiht. Kuigi seemned saavad ajada
madalad juured, ei lase mulla all olev kalju juuri sügavale ajada.

• Ohakate seas on viljakas muld, kuid ohakad lämmatasid kasvades teised taimed,
võttes neilt ära valguse, vee ja vajalikud toitained.

• Hea maa on viljakas muld, mis on juurte jaoks piisavalt sügav.

Salmides Matteuse 13:10–11 on kirjas, et Päästja jüngrid küsisid Temalt, miks Ta
õpetab tähendamissõnade kaudu. Ta selgitas, et tähendamissõnad avaldavad
taevariigi müsteeriumid või tõed neile, kes on valmis neid vastu võtma, peites
tähenduse nende eest, kes pole selleks vaimselt valmis (vt New Testament Student
Manual, Church Educational System manual, 2014, lk 45).

Loe Matteuse 13:14–15, et leida, mis takistas inimestel Päästja õpetatud
tõdesid mõista.

Mida ütles Jeesus, mis takistas inimestel Tema õpetatud tõdesid näha, kuulda ja
mõista? ____________________
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Prohvet Joseph Smith ütles: „Needus, mis oli rahvahulga peal, kes ei olnud vastu
võtnud Tema sõnu, oli selle rahvahulga peal sellepärast, et nad ei tahtnud näha
omaenda silmaga ja kuulda omaenda kõrvaga; mitte seepärast, et nad ei suutnud
ja neil polnud võimalust, vaid seepärast, et nende südamed olid täis pahelisust ja
jäledusi.” Samuti õpetas ta: „Rahvahulgad või maailm, nagu Päästja seda
nimetas, ei võtnud vastu Tema tähendamissõnade selgitusi just sellepärast, et

neil polnud usku.” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 296, 298)

Fraas „selle rahva süda on tuimaks läinud” 15. salmis tähendab, et inimeste süda
oli muutunud kõvaks ja tundetuks. Millistest õnnistustest me võime 15. salmi
kohaselt ilma jääda, kui südame kõvaks teeme? ____________________

Me õpime nendest salmidest, et kui teeme oma südame kõvaks, siis me ei
mõista Jumala sõna ega pöördu Päästja poole ega saa tervendatud. Kirjuta see
põhimõte pühakirjapäevikus teeäärt kujutava pildi juurde.

Mõtle, mida tähendab pöörduda Päästja poole ja saada tervendatud.

Kui oled usule pöördunud, siis muutud ja saad Tema lepituse kaudu puhtaks, nii et
sinu usulised tõekspidamised, süda ja elu on Taevase Isa tahtega tasakaalus ja
patukoormast vaba.

Salmides Matteuse 13:16–17 rääkis Jeesus oma jüngritele, et nad on õnnistatud,
kuna neil on silmad, et näha, ja kõrvad, et kuulda.

Matteuse 13:18–23
Päästja tõlgendab tähendamissõna külvajast
Vaata uuesti oma joonistust teeäärest. Loe Matteuse 13:18–19, et leida, mida
võrdles Päästja seemne, teeääre ja linnuga, mida mainiti salmis Matteuse 13:4.
Seejärel pane Päästja tõlgenduste kohaselt oma joonistusele juurde selgitused.
19. salmis olev fraas „ega saa aru” võib viidata sellele, mis on kõva südame
tagajärg, ja sõna „tige” võib viidata Saatanale või tema teenijatele.

Mõtiskle sellele, kuidas Päästja õpetused teeäärest võiksid aidata sul sügavamalt
mõista põhimõtet, et kui teeme oma südame kõvaks, siis me ei mõista Jumala sõna
ega ole pöördunud Päästja poole ega saa tervendatud.

Vaata pühakirjapäevikus oma joonistust kaljusest maast. Loe läbi salmid Matteuse
13:20–21 ja Luuka 8:13, et leida, milline on Päästa selgitus kaljuse maa kohta.

Nendes salmides õpetas Jeesus, et taimed, mis kasvavad kaljusel maal, esindavad
neid, kel on tunnistus, mis ei ole sügavalt juurdunud. Kirjuta kaljuse maa pildi alla
selgituseks tunnistus, mis ei ole sügavalt juurdunud.

Mida sümboliseerib salmides Matteuse 13:20–21 ja Luuka 8:13 päikese kuumus?
Kirjuta pinnapealsete juurtega taimede joonistuse juurde, mida sümboliseerib
päikese kuumus.

Kirjuta järgmine põhimõte kaljuse maa pildi juurde: kui me ei püüa oma
tunnistust süvendada, jääb meil puudu jõust, mis on vajalik, et katsumustes,
tagakiusamistes ja kiusatustes vastu pidada.
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Vaata ohakate pilti. Loe Matteuse 13:22, et leida, mida sümboliseerivad ohakad.
Kirjuta pildi juurde, mida sümboliseerivad ohakad.

Millised on selle salmi järgi mõned näited maailma muredest, mis võivad
lämmatada sõna?

Maisus, ahnus ja ajalikud tähelepanu kõrvalejuhtimised on mõned näited
muredest, mis võivad sõna lämmatada ja viia meid Jumala juurest eemale. Kirjuta
kaljuse maa pildi kõrvale põhimõte: maailma mured võivad lämmatada meie
usu Jumala sõnasse ja tunnistuse sellest.

Vaata hea maa joonistust. Loe Matteuse 13:23.

Joseph Smithi tõlge aitab meil mõista, et heal maal olid taimed vastupidavad. Pane
tähele, et hea maa taimedele sai osaks samasugune päikese kuumus (sümboliseerib
katsumusi, tagakiusamist ja kiusatusi) kui kaljuse maa närbunud taimedele. Mõtle,
kuidas sa võtaksid kokku, mida hea maa sümboliseerib, ja kirjuta see oma
joonistuse juurde.

Mida võib salmist Matteuse 13:15 õpitu
kohaselt sümboliseerida 23. salmis
mainitud vili?

Me õpime Päästja õpetustest hea maa
kohta põhimõtet, et kui me saame
Jumala sõna, seda mõistame ning
katsumustes, tagakiusamistes ja
kiusatustes vastu peame, siis me
pöördume Päästja poole. Kirjuta see
põhimõte hea maa joonistuse juurde.

Loe läbi järgnevad lood. Tõmba iga loo juurest joon seda tüüpi mulla juurde, mis
näitlikustab kõige paremini põhimõtet, mida tähendamissõnas külvajast seda tüüpi
mullaga õpetati.

a. Teeäär Noorele naisele meeldis igal pühapäeval kirikus käia. Kuid vanemaks saades
hakkas osa sõpru tema käitumisnorme pilkama. Ta ei pidanud enam kõikidest
käskudest kinni. Ta ei tunne end enam kirikus hästi ja on kaotanud soovi seal käia.

b. Kaljune
maa

Noor naine käib kirikus ja palvetab vaikselt, et ta oleks Püha Vaimu õhutustele
vastuvõtlik. Õhutusi saades tegutseb ta nende järgi. Ta tunneb end Issandale
lähedal ja on tänulik selle eest, kuidas teda kiusatustest ülesaamiseks on
inspireeritud.

c. Ohakatega
maa

Noor mees käib pidevalt kirikus, kuid osaleb harva ja ei ava oma südant, et tunda
Püha Vaimu. Ta on internetist lugenud infot, kus vaidlustatakse tähtsaid Kiriku
õpetusi, ning ta kahtleb, kas ta usub veel evangeeliumi tõelisusesse.

d. Hea maa Noor mees veedab enamiku oma ajast õppides, et saada sisse prestiižsesse
ülikooli. Kui ta ei õpi, siis ta töötab. Ta ütleb endale, et tal pole aega, et lugeda
pühakirju, palvetada või kirikus käia.

Tähtis on pidada meeles, et südamed, nagu muldki, võivad muutuda ja saada
paremaks.
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2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida saaks teha, et muuta iga mullatüüp selliseks või hoida sellisena, kus
kasvatada jõulisi ja rikkalikult vilja andvaid taimi?

b. Kuidas me võime iga mullatüübi parendamist võrrelda sellega, mida meie
saame teha, et muuta oma südant Jumala sõnale vastuvõtlikumaks?

c. Kuidas on püüded võtta vastu ja mõista Jumala sõna aidanud sul rohkem
Päästja poole pöörduda?

Milline muld esindab minu südame praegust seisu?

3. Pane pühakirjapäevikusse kirja eesmärk, mida sa teed, et Jumala
sõna paremini vastu võtta ja mõista ning katsumustes,

tagakiusamistes ja kiusatustes vastu pidada.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Matteuse 13:1–23 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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4. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Matteuse 13:24–58
Sissejuhatus
Päästja kasutas tähendamissõnu, kui õpetas taevariigist, oma Kiriku taastamisest ja
kasvust viimsetel aegadel, õigemeelsete kokkukogumisest ja paheliste hävitamisest
Tema teise tulemise ajal.

Matteuse 13:24–30, 36–43
Jeesus õpetab tähendamissõna nisust ja põllulustest
Mõtiskle järgmiste küsimuste üle ja vasta viimasele kirjalikult:

• Kas oled kunagi tundnud pettumust ja olnud endast väljas, kuna maailmas on
nii palju halba?

• Miks Issand meid ümbritsevat halba lihtsalt ära ei kaota?

• Miks peaksid sa otsustama olla õigemeelne, kui mõned inimesed su ümber ei
paista kogevat oma õigemeelsusetute valikute pärast mingeid negatiivseid
tagajärgi? ____________________

Uurides salme Matteuse 13:24–30, 36–43, otsi tõdesid, mis võivad aidata leida
tröösti, kui püüad pahelises maailmas elada õigemeelselt. Olles lugenud selle
pühakirjakoha Matteuses läbi, võiksid lugeda Õpetuse ja Lepingute 86:1–7, kus
Issand avardab mõistmist nisu ja umbrohu tähendamissõna kohta.

Päästja õpetas salmides Matteuse 13:24–30 tähendamissõna nisust ja põllulustest.

Luste on teatud liiki mürgine umbrohi.
Nisu ja luste on võrsudes väga
sarnased, kuid sa saad neid eristada, kui
nad on valminud.

Loe Matteuse 13:24–30, et näha, mis
nisu ja lustega juhtus.

Mis nisu ja lustega juhtus?

Miks ütles heade seemnete külvaja sinu
arvates oma teenijatele, et nad laseksid
nisul ja lustel mõlemal „ühtlasi kasvada
lõikuseks” (Mt 13:30)?
____________________

Kumb tuli Joseph Smithi tõlke kohaselt
enne kokku koguda – nisu või luste?

Kui Päästja oli rääkinud tähendamissõna nisust ja lustest, palusid jüngrid Tal selle
tähendust selgitada. Loe Matteuse 13:36–43, et leida Päästja selgitus sellele
tähendamissõnale. (Soovi korral kirjuta vastused järgmistele küsimustele oma
pühakirja.)

• Kes külvas hea seemne?
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• Kes külvas luste?

• Mida sümboliseerivad nisu ja luste? (Sellele küsimusele vastates pea meeles, et
pahelised on need, kes otsustavad mitte meelt parandada [vt ÕL 29:17].)

Joseph Smithi tõlge selgitab, et fraas „maailma-ajastu lõpp” 39. salmis viitab
paheliste hävitamisele Päästja teise tulemise ajal. Samuti aitab Joseph Smithi tõlge
meil mõista, et viimsetel päevadel saadab Issand välja inglid ja sõnumitoojad, et
aidata õigemeelsed pahelistest eraldada.

Üks tõde, mida see tähendamissõna õpetab, on see, et Issand kogub õigemeelsed
viimsetel päevadel kokku ja seejärel hävitab oma tulemise ajal pahelised.

Mõtiskle, kuidas see tõde sind pahelises maailmas elades trööstib. Kuidas see aitab
sul mõista, miks sa peaksid valima õigemeelsuse, kui mõni inimene sinu ümber ei
paista kogevat oma õigemeelsusetute valikute pärast negatiivseid tagajärgi?

Valikuvabaduse kaudu kinnitame oma valikutega, kas meid kogutakse kokku koos
õigemeelsetega või kannatame koos pahelistega. Pea meeles, et kuna me kõik
teeme vigu, kutsub Päästja meid meelt parandama, et meid võidaks koguda kokku
koos õigemeelsetega.

Pühakirjade kõrvutamine endaga
Pühakirjade kõrvutamine tähendab võrrelda neid oma eluga. Võiksid küsida: „Kuidas ma
sarnanen nende inimestega, kelle kohta ma pühakirjadest uurin?” Kui märkad sarnasusi enda ja
pühakirjades mainitud inimeste vahel, oskad sa paremini ära tunda õpetusi ja põhimõtteid ning
saada ilmutusi selle kohta, kuidas neid tõdesid oma elus rakendada.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem David A. Bednari sõnad, et
leida, mida tuleb tema sõnul teha selleks, et Issand meid kokku koguks:

„Issand kogub oma rahva, kui nad võtavad Ta vastu ja peavad Tema käske. ‥

Issand kogub oma rahva kummardama, Kirikut üles ehitama, kaitseks ning nõu ja
juhiste saamiseks. ‥

Prohvet Joseph Smith kuulutas, et kõikidel aegadel on kokkukogumise jumalikuks
eesmärgiks ehitada templeid, et Issanda lapsed saaksid kõrgeimad talitused ja
seeläbi igavese elu [vt Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007,

lk 416–417]” (The Spirit and Purpose of Gathering. Pühalik koosolek Brigham Youngi ülikoolis
Idahos, 31. okt 2006 byui.edu/devotionals).

Mida me peame vanem Bednari sõnul tegema, et Issand meid kokku koguks?

Mõtiskle õnnistuste üle, mis on tulnud su ellu, kuna Issand on sind kokku
kogunud.

Vaata pilte:
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Mõtle, kuidas näitlikustavad need pildid seda, mida me saame teha, et aidata
Päästjat Taevase Isa laste kokkukogumisel.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Russell M. Nelsoni sõnad:

„See kogumist käsitlev õpetus on üks tähtsatest Viimse Aja Pühade Jeesuse
Kristuse Kiriku õpetustest. ‥ Me mitte ainult ei õpeta seda õpetust, vaid ka
osaleme selles. Me teeme seda, kui aitame koguda kokku Issanda väljavalituid
mõlemal pool eesriiet. ‥

Me kogume sugupuutabeleid, koostame perekonnagrupi lehti ja teeme
asenduslikult templitööd, et koguda inimesi Issanda juurde ja kokku nende

perekondadesse.

Siin maa peal on misjonitöö Iisraeli kokkukogumisel otsustava tähtsusega.” (Iisraeli hajutatute
kokkukogumine. – 2006. a sügisene üldkonverents)

Mõtiskle õnnistuste üle, mida sa oled saanud, kui oled aidanud Issandal misjonitöö
ja templitöö kaudu õigemeelseid kokku koguda.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas aitab kokkukogumisest osavõtmine mul elada õigemeelset elu,
hoolimata sellest, et elan maailmas, mis on tulvil kiusatusi ja pattu?

b. Mida ma teeksin, et koguda Päästja juurde ja Tema Kirikusse kokku ennast,
oma pere ja teised?
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Matteuse 13:31–35, 44–52
Jeesus kasutab tähendamissõnu, et õpetada taevariigist

Päästja võrdles mitmes tähendamissõnas taevariiki (või oma Kirikut ja
evangeeliumi) sinepiseemne, haputaigna (või pärmiga, mida kasutatakse
toidutegemisel ja lisatakse taignasse, et seda enne küpsetamist kergitada), peidetud
aarde, pärli ja kalavõrguga.

2. Loe läbi kõik järgnevad pühakirjakohad, et leida, mida Päästja oma
jüngritele selles tähendamissõnas õpetas. Kirjuta

pühakirjapäevikusse, milliseid tõdesid Päästja sinu arvates õpetas.

a. Matteuse 13:31–32

b. Matteuse 13:33

c. Matteuse 13:44

d. Matteuse 13:45–46

e. Matteuse 13:47–50

Üks tõde, mida Päästja sinepiseemne ja haputaigna tähendamissõnades õpetas, on,
et taastatud Jeesuse Kristuse Kirik on alguses väike, kuid kasvab, et täita
kogu maa. Võiksid selle tõe kirjutada pühakirja salmide Matteuse 13:31–33 juurde.

President Joseph F. Smith on õpetanud, kuidas võib Jeesuse Kristuse järgijaid
haputaignaga võrrelda: „Kuigi võib öelda ja see on mingil määral ka tõsi, et meid
on võrreldes ligimestega maailmas vaid käputäis, võib meid siiski kõrvutada
haputaignaga, millest Päästja kõneles, mis paneb lõpuks hapnema kogu
maailma.” (Gospel Doctrine, 5. vlj, 1939, lk 74)

Vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on sellest
tähendamissõnast õpetanud: „Meil tuleb elada maailmas, kuid mitte olla
maailmast. Me peame elama maailmas, kuna nagu Jeesus õpetas
tähendamissõna kaudu, on Tema kuningriik nagu haputainas, mis peab kogu
ülejäänud tainast kergitama (vt Lk 13:21; Mt 13:33; vt ka 1Kr 5:6–8). Tema
järgijad ei saa seda teha, kui käivad läbi ainult nendega, kes jagavad samu

uskumusi ja eluviise.” (Teiste armastamine ja elamine erinevustega. – 2014. a sügisene
üldkonverents)

Mõtiskle selle üle, mida saad sa viimse aja pühana teha, et aidata Päästja Kirikul
kasvada.
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Üks teine põhimõte, mida Päästja õpetas tähendamissõnas põllusse peidetud
varandusest ja kallist pärlist, on see, et kuna evangeeliumi õnnistused on
igavese väärtusega, on nad igat ohverdust väärt. Võiksid selle tõe kirjutada
pühakirja salmide Matteuse 13:44–46 juurde.

3. Selleks, et seda põhimõtet paremini mõista, joonista
pühakirjapäevikusse kahe veeruga tabel. Kirjuta esimese veeru

peale „Evangeeliumi õnnistused” ja teisele „Ohverdused õnnistuste
saamiseks”.

Loetle veerus „Evangeeliumi õnnistused” mõned evangeeliumi õnnistused
(näiteks teadmised pühakirjadest, juhatus elavatelt prohvetitelt, päästvad
talitused ja igavene abielu). Kirjuta iga loetletud õnnistuse kõrvale veergu
„Ohverdused õnnistuste saamiseks”, milliseid ohverdusi sa pead selle õnnistuse
saamiseks tegema. Näiteks, et saada teadmiseid pühakirjadest, peame iga päev
pühakirju uurima.

Mõtiskle loetletud õnnistuste ja selle üle, miks nende õnnistuste saamine on väärt
igat ohverdust, mida võidakse nõuda.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millist evangeeliumi õnnistust ma tahaksin saada?

b. Miks ma seda õnnistust tahan?

c. Miks mul tuleb õnnistuse saamiseks ohverdada?

Matteuse 13:53–58
Jeesus õpetab Naatsaretis ja Tema oma rahvas põlgab Teda
Nagu on kirjas Matteuse 13:53–58, põlgasid Naatsareti elanikud Päästjat ja Tema
õpetusi. Nende uskmatuse tagajärjel jäid Päästjal nende keskel tegemata
paljud imed.

5. Kirjuta
pühakirjapäevikusse

tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Matteuse
13:24–58 ja lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma
õpetajalt küsida, ning mõtted ja
arusaamad, mida temaga jagada:
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4. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Matteuse 14
Sissejuhatus
Pärast Ristija Johannese surmast teada saamist otsis Jeesus üksindust, kuid Talle
järgnes rahvahulk. Ta tundis neile kaasa, tervendas nende haigeid ja toitis neist ime
läbi enam kui 5000 inimest. Tol ööl kõndis Jeesus mööda vett paadi poole, kus olid
Ta jüngrid.

Matteuse 14:1–21
Jeesus otsib üksindust ja toidab seejärel enam kui 5000 inimest
Meenuta aega, kui olid väga kurb. Mida sa tegid, et lõpuni vastu pidada ja
kurbusest üle saada?

Loetle erinevaid viise, kuidas inimesed püüavad vastu pidada ja kurbusest üle
saada: ____________________

Uurides salme Matteuse 14:1–21, leia viise, mis aiatksid sul vastu pidada ja
kurbusest üle saada.

Salmides Matteuse 14:1–11 on kirjas, et kuningas Heroodes vangistas Ristija
Johannese ülekohtuselt oma uue naise Heroodiase ärgitusel, kes tahtis lõpetada
Ristija Johannese hukkamõistu tema ebaseadusliku abielu kohta kuningas
Heroodesega (vt Markuse 6:17–19). Pärast seda, kui tema naise tütar Saloome oli
tema ees tantsinud, lubas Heroodes avalikult, et annab talle „mida ta iganes
soovib” (Mt 14:7). Tütar pidas emaga nõu ja küsis Ristija Johannese pead, seetõttu
lasi Heroodes Johannesel pea maha raiuda.

Ristija Johannes oli Jeesuse Kristuse sõber ja sugulane ning Jumala poolt valitud
prohvetiks, kes valmistab teed Messiale.

Kujuta ette, et oled Ristija Johannese lähedane sõber. Kuidas sa reageeriksid, kui
kuuleksid tema ebaõiglasest surmast?

Loe Matteuse 14:12–13, et leida, mida Jeesus tegi, kui Johannese surmast kuulis.

Fraas „tühja paika” 13. salmis viitab üksildasele kohale [vt Mk 6:31].

Mis juhtus, kui Jeesus püüdis üksinda olla?

Kuidas sa ennast tunneksid, kui oleksid kurb ja tahaksid olla üksinda, kuid teised
soovivad saada sinu tähelepanu? ____________________

Loe Matteuse 14:14, et leida, kuidas Jeesus reageeris, kui Ta nägi Talle järgnevat
rahvahulka.

Me saame sellest ülestähendusest teada, et kui tunneme teistele kaasa isegi siis,
kui kogeme kurbust, siis järgime Jeesuse Kristuse eeskuju.

1. Tee pereliikmele või sõbrale kokkuvõte loost, kuidas Jeesus oli
kaastundlik pärast seda, kui kuulis Ristija Johannese surmast.

Seejärel aruta selle inimesega järgnevaid küsimusi. Kirjuta pühakirjapäevikusse,
kellega sa rääkisid, ja tee lühikokkuvõte vestluse sisust.
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a. Kuidas võib teistele kaasa tundmine meid aidata, kui me ise kannatame?

b. Miks võib olla raske teiste vastu kastundlik olla, kui me ise kannatame?

c. Millal olen mina või on mõni mu tuttav kogenud suurt kurbust ja olnud
siiski teiste vastu kaastundlik? Milline abi oli kellegi teise teenimisest?

Loe Matteuse 14:15–21, et leida, kuidas jätkas Jeesus rahvahulgale kaasa tundmist.

Matteuse 14:22–36
Jeesus kõnnib tormi ajal vee peal
Mõtiskle järgneva kahe loo üle:

1. lugu. Noor naine tunneb oma abitust, nähes, kuidas ta ema surmava haiguse
käes kannatab. Tal tekib kahtlus, kas Taevane Isa teab tema perekonna valust. Ta
soovib meeleheitlikult uskuda Jumalasse, kuid temas hakkavad võimust võtma
kahtlused.

2. lugu. Noor mees on hiljuti Kirikuga liitunud. Paljud tema vanad sõbrad on tema
otsust Kirikuga ühineda avalikult kritiseerinud. Ta hakkab kahtlema, kas ta peaks
olema edasi aktiivne ja ustav Kiriku liige.

Kuidas veel võivad inimesed kogeda kahtlust või hirmu, kui püüavad järgida
Jeesust Kristust? ____________________

Uurides Matteuse 14. peatüki ülejäänud osa, leia tõdesid, mis aitaksid sul
hirmudest, kahtlustest ja heidutatusest üle saada.

Loe Matteuse 14:24–25, et leida, mis juhtus, kui jüngrid Päästja juhisele kuuletudes
üle Galilea järve sõitsid.

Pane tähele, et salmis Matteuse 14:23 räägitakse, et see oli õhtuaeg, kui Jeesus oli
üksinda mäel ja jüngrid sõitsid üle Galilea järve. Üle järve on umbes 8 kilomeetrit ja
hea ilmaga peaks selle ületama 2-3 tunniga. Päästja tuli nende juurde neljandal
öövahikorral, mis oli hommikul kolme ja kuue vahel (Mt 14:25). See tähendab, et
jüngrid olid tuulega järve ületades terve öö võidelnud.

Loe Markuse 6:47–48, et leida, milliseid üksikasju Markus selle sündmuse
kohta lisab.

Kui Jeesus oleks teadnud, et Tema jüngrid on heitlemas, kas sa arvad, et Ta oleks
nad kiiremini hädast päästnud? Mis võis olla eesmärgiks, et lasta jüngritel heidelda,
enne kui nad päästeti?

Me õpime sellest jüngrite järve ületamise loost, et kuigi Jumal ei säästa meid
alati heitlustest, teab Ta, mida me kogeme, ja tuleb omal ajal meile appi.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida head toob see, kui me mõnda aega heitleme, selle asemel et Issand
meid meie katsumustest kohe päästab?

b. Kuidas tugevdab meie usku Issandasse teadmine, et Ta teab meie heitlustest,
isegi kui Ta kohe meid nendest ei päästa?

4.  ÕPPENÄDAL:  2 .  PÄEV

73



Kujuta ette, et oled laeval ja oled heidelnud vägeva tuule ja lainetega öö jooksul
palju tunde ja siis näed, et keegi tuleb üle vee. Mida sa sellises olukorras mõtled
või tunned?

Loe Matteuse 14:26–27, et leida, kuidas jüngrid Jeesust nähes reageerisid. Sa võid
soovi korral ära märkida, mida Jeesus neile ütles.

Loe Matteuse 14:28–30, et leida, mida Peetrus otsustas teha, kui Ta kuulis
Issanda häält.

Kuidas näitas Peetrus esialgu oma usku?

Mida Peetrus nägi, mis pani teda hirmu tundma, kahtlema ja vette vajuma?

Mõtle, mida võiksid selle loo tuul ja lained sinu elus sümboliseerida, mis paneks
sind hirmu tundma ja kahtlema.

Me õpime Peetruse kogemusest, et kui me hoiame alal usku Jeesusesse
Kristusesse, ei saa hirmud ja kahtlused meist võitu.

Loe läbi president Howard W. Hunteri sõnad ja märgi ära, milline oht valitseb
selles, kui me ei suuda usku Issandasse alal hoida: „Olen sügavalt veendunud, et
kui ka meie üksikisikute, perede, kogukondade ja rahvastena Peetruse eeskujul
pilgu Jeesusele kinnitaksime, võiksime meiegi kõndida võidukalt üle „uskmatuse
laineharjade” ja jääda „kahtluste tuulte tõustes kartmatuks”. Ent kui pöörame
pilgu Temalt, kellesse peaksime uskuma – mis on nii kerge juhtuma ja mida

maailmal on nii suur kiusatus teha –, ja kui me selle asemel et vaadata Teda, kes saab meid
aidata ja päästa, vaatame hoopis meie ümber tormlevaid raevukaid ja laastavaid loodusjõude,
siis upume paratamatult vastuolude, murede ja meeleheite merre.” (The Beacon in the Harbor of
Peace. – Ensign, nov 1992, lk 19)

3. Pane pühakirjapäevikusse kirja mitu viisi, kuidas me saame
kinnitada pilgu Jeesusele Kristusele, nagu Peetrus esialgu tegi.

Lisaks kirjuta sellest, millal oled näinud, kuidas kellegi usk Jeesusesse
Kristusesse võimaldas tal vältida seda, et hirm ja kahtlus temast võitu saaksid.

Mõtiskle, milliseid muutusi sa saad oma elus teha, et hoida alal usku Jeesusesse
Kristusesse, ja sea eesmärgiks need muudatused teoks teha.

Peetruse-sarnaselt ei õnnestu meil mõnikord hoida alal oma usku Jeesusesse
Kristusesse ja anname järele hirmule, kahtlusele ja heidutatusele.

Loe Matteuse 14:30–32, et leida, mis juhtus, kui Peetrus Päästja poole kõndis.
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Mida tegi Peetrus 30. salmi kohaselt,
kui ta taipas, et on põhja vajumas?
(Võiksid ära märkida, mida
Peetrus ütles.)

Saame Peetruselt õppida, et kui me
otsime usu nõrgenedes Jumala abi,
võib Ta meid hirmudest ja
kahtlustest kõrgemale tõsta.

4. Vasta pühakirjapäevikus
küsimusele: kuidas

tõstab Jumal meid hirmudest ja kahtlustest kõrgemale?

Loe Matteuse 14:33, et leida, kuidas reageerisid paadis olevad jüngrid sellele, kui
Jeesus ja Peetrus paati jõudsid.

Salmidest Matteuse 14:34–36 saame teada, et pärast seda sündmust jätkasid Jeesus
ja Tema jüngrid teekonda ning jõudsid Galilea kaugesse randa. Kui kuuldi, et Jeesus
on seal, toodi Tema juurde inimesi, kes olid haiged. Nende usk oli nii suur, et kõik
tulijad said Tema kuue palistust puudutades terveks. Võrdle seda sellega, mis juhtus
inimestega, keda kirjeldatakse salmides Matteuse 13:57–58.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 14. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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4. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Matteuse 15
Sissejuhatus
Galileas olles selgitas Jeesus kirjatundjatele ja variseridele, miks Tema jüngrid ei
järginud tava pesta enne söömist käsi, et end puhastada. Seejärel rändas Ta
Vahemere äärde, kus Ta tervendas ühe paganast naise tütre. Pärast seda naasis
Jeesus Galileasse, kus Ta tervendas paljusid inimesi ja toitis imet tehes enam kui
4000 inimest.

Matteuse 15:1–20
Variserid küsisid, miks Jeesuse jüngrid ei pese enne söömist käsi
Loe läbi järgmised lood, et leida, mis on neis ühist.

• Sõbrad julgustavad noort naist kandma kooli tantsupeol sündsusetut riietust.
Noor naine teab, et selline riietus ei vasta Issanda kombekusstandarditele, kuigi
üldsus tema kultuuris selliste riiete kandmise heaks kiidab.

• Viimse aja pühade perekonda kuuluv noor mees armastab sporti. Kui
televiisorist näidatakse populaarseid spordisündmusi, loobub pere perepalvest,
pühakirjade uurimisest, pereõhtu pidamisest ja pühapäevastest
kirikukoosolekutest, et neid sündmusi vaadata.

• Noor mees ja naine valmistuvad abielluma. Nad elavad kohas, kus abielueelsed
seksuaalsuhted on laialt levinud. Mõned inimesed on sellele paarile öelnud, et
nad on vanamoelised ja imelikud, et ootavad seksuaalse intiimsusega kuni
abiellumiseni.

Sa panid ehk tähele, et iga lugu sisaldab konflikti Jumala käskudest kinnipidamise
ja tavade või kommete järgi elamise vahel. Tavad ja kombed koosnevad
kultuurilistest, kogukondlikest, perekonna ja sõprade tõekspidamistest.

1. Pane pühakirjapäevikusse kirja paar tava või kommet, mis võivad
sul Jumala käskudele kuuletumist takistada. Uurides Matteuse 15.

peatükki, otsi tõdesid, mis võiksid sind aidata, kui pead valima Jumala
käskudest kinnipidamise ning tavade ja kommete järgi elamise vahel.

Loe Matteuse 15:1–2, et leida tava, mille kohta kirjatundjad ja variserid Jeesuselt aru
pärisid. Millist tava Jeesuse jüngrid ei järginud? ____________________

Variseride ja kirjatundjate mainitud
kätepesu viitab rituaalse puhtuse
saamiseks läbiviidavale
tseremoniaalsele kätepesule ega viita
hügieenile.

Loe Matteuse 15:3, et leida, kuidas
Jeesus nende küsimusele vastas. Soovi
korral märgi pühakirjas ära, mida
Päästja kirjatundjatele ja variseridele
nende tavade järgimise kohta ütles.
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Salmides Matteuse 15:4–6 on kirjas, et Jeesus tõi näite, kuidas kirjatundjad ja
variserid oma tavasid järgides Jumala käsust üle astuvad. Nad ei täitnud kohustust
hoolitseda oma vananevate vanemate eest, kuulutades, et nad said raha Jumala
kingitusena või korbaaniks (vt Mk 7:10–12). Nii tehes rikkusid nad käsku austada
oma isa ja ema.

Loe Matteuse 15:7–9, et leida, mida kirjatundjad ja variserid olid lasknud inimestel
teha, kasutades nende tavasid vabandusena, et Jumala käskudele mitte kuuletuda.

Me õpime nendest salmidest põhimõtte: kui soovime Jumalaga lähedamaks
saada, peame seadma Tema käsud kõrgemale kõigist kommetest ja tavadest,
mis meil võivad olla.

Loe õppetunni alguses olnud lood uuesti läbi. Mõtiskle iga loo juures kahe
küsimuse üle:

• Mida võiksid selle loo tegelased teha, et Jumala käskudele kuuletuda?

• Kuidas aitab selle tegemine inimesel või inimestel Jumalaga
lähedasemaks saada?

2. Meenuta tavasid ja kombeid, mis sa õppetunni 1. ülesandes kirja
panid. Kirjuta pühakirjapäevikusse ajast, mil otsustasid pigem

Jumala käskudele kuuletuda, kui elada laialt levinud tavade ja kommete järgi.
Seejärel vasta küsimustele:

a. Mida ma pean tegema, et seada Jumala käsud kõrgemale teistest tavadest
või kommetest, nii et ma võiksin Temaga lähedasemaks saada?

b. Kuidas aitas see mul Taevase Isaga lähedasemaks saada?

Meenuta, et kirjatundjad ja variserid uskusid, et söömine ilma tseremoniaalse
kätepesuta võib inimese rüvetada või muuta ta vaimselt ebapuhtaks. Loe Matteuse
15:10–11, et leida, mida õpetas Päästja selle kohta, mis meid tõeliselt rüvetab. Võid
leitu soovi korral ära märkida.

Päästja ütles: „See, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest.” (Mt 15:11) Öelnud
seejärel oma jüngritele, et nad ei muretseks variseride pärast, keda Tema sõnad
solvasid (vt Mt 15:12–16), selgitas Ta edasi, mis meid tegelikult rüvetab.

Loe Matteuse 15:17–20, et leida, mis meid Päästja sõnul rüvetab.

Pühakirjades sümboliseerib süda sageli meie mõtteid ja soove. Mis meid Päästja
sõnul tegelikult rüvetab? ____________________

Lõpeta Issanda õpetuste põhjal salmides Matteuse 15:19–20 järgmine põhimõte:
kui me otsustame hellitada peas halbu mõtteid ja soove, siis
____________________.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse üks või kaks moodust, mis muudavad
meid rüvetatuks või vaimselt ebapuhtaks, kui otsustame hellitada

halbu mõtteid ja soove.
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Matteuse 15:21–28
Päästja tervendab paganast naise tütre
Pane järgnevale reale kirja üks õigemeelne soov või mitu soovi:
____________________

Jätkates Matteuse 15. peatüki uurimist, otsi põhimõtteid, mis võivad aidata sul
mõista, mida sa pead tegema, et su soovid oleksid õigemeelsed.

Võimalusel vaata pühakirjades Piibliga seotud kaarti nr 11, „Püha Maa Uue
Testamendi ajal”. Otsi kaardilt üles linnad Tüüros ja Siidon. Kui Jeesus rändas
Galileast rannikuäärsetesse linnadesse Tüürosesse ja Siidonisse, kohtus Ta
Kaananea naisega. Nagu selle piirkonna paljud teised, oli see naine pagan ehk siis
ta ei olnud juut. Tol ajal oli Päästja missiooniks kuulutada evangeeliumi ainult
juutidele ja mitte veel paganatele (vt Mt 10:5–6).

Loe Matteuse 15:21–27, et leida vastused järgmistele küsimustele:

• Milline õigemeelne soov sel Kaananea naisel oli?

• Mida naine tegi ja ütles, mis näitas tema usku Jeesusesse Kristusesse?

Pane tähele, et Päästja analoogia, milles Ta võrdles paganaid koerakestega, pani
selle naise usu proovile. Kuidas naine vastas sellele võrdlusele, näidates jätkuvalt
oma usku Jeesusesse Kristusesse?

Loe Matteuse 15:28, et leida, mida Päästja selle naise heaks tegi.

Miks Ta seda tegi? ____________________

Sellest loost õpime, et kui me rakendame usku Jeesusesse Kristusesse, võivad
meile osaks saada õnnistused vastavalt meie õigemeelsetele soovidele.

Mõtiskle küsimuse üle: mida me saame veel teha lisaks sellele, et palume jätkuvalt
Taevasel Isal meid õigemeelsete soovide kohaselt õnnistada, et rakendada oma
usku Jeesusesse Kristusesse?

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Dallin H. Oaksi sõnad:

„Kui meil on usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse, peame me Teda usaldama.
Me peame usaldama teda piisavalt, et oleme rahul tema tahtega, teades, et ta
teab, mis on meile parim. ‥

Ükskõik kui tugeva usu tulemus ei saa olla kunagi vastupidine tema tahtele, kelle
vägi see on. Usu rakendamine Issandasse Jeesusesse Kristusesse käib alati
taevase korra kohaselt, Issanda headuse ja tahte ja tarkuse ja ajastuse järgi.

Seepärast ei saa olla tõelist usku Issandasse, ilma et usaldaksime täielikult Issanda tahet ja
Issanda ajastust.” (Faith in the Lord Jesus Christ. – Ensign, mai 1994, lk 99–100)

Kuidas saab vanem Oaksi selgitus sellele, mida tähendab rakendada usku
Jeesusesse Kristusesse, aitada meid, kui Issand meid kohe meie õigemeelsete
soovide kohaselt ei õnnista?
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Õpetuste ja põhimõtete üle mõtisklemine
Mõtisklemine selle üle, miks õpetused ja põhimõtted on sinu elus olulised, aitab sul tunda, et
need on õiged ja tähtsad. Samuti võid mõtiskleda, kuidas Issand tahab, et sa õpitavat
rakendaksid. Mõtisklemiseks aja võtmine lubab Pühal Vaimul sulle õpingutes ja tõe rakendamises
juhatust anda.

4. Vaata üle varem kirja pandud õigemeelsed soovid. Selgita
pühakirjapäevikus, mida sa saad selliste soovide tekkimiseks teha,

rakendades usku Jeesusesse Kristusesse. Samuti pane kirja kogemus, mil sul
tekkis üks sinu õigemeelsetest soovidest (vastavalt Issanda soovile ja ajastusele),
kui rakendasid usku Jeesusesse Kristusesse, või kirjuta mõne oma tuttava
kogemusest. (Pea meeles, et hoiduksid kirjutamast pühakirjapäevikusse
kogemustest, mis on liiga pühad või isiklikud.)

Matteuse 15:29–39
Jeesus toidab enam kui 4000 järgijat seitsme leiva ja mõne kalaga
Nagu on kirjas salmides Matteuse 15:29–39, oli Jeesus naasnud Galileasse. Kui Ta
oli seal, tuli Tema juurde suur rahvahulk. Pühakirjades on kirjas, et seal oli „neli
tuhat meest, peale selle veel naised ja lapsed” (Mt 15:38), sealhulgas inimesed, kes
kannatasid paljude erinevate füüsiliste tervisehädade ja puuete käes. Päästja
tervendas nad ja pärast seda, kui inimesed olid veetnud Temaga kolm päeva, saatis
Ta korda veel ühe ime, toites nad ära üksnes seitsme leiva ja mõne väikese kalaga.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 15. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Jordani jõe ülemjooks Filippuse
Kaisarea lähedal

4. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Matteuse 16–17
Sissejuhatus
Jeesus Kristus noomis varisere ja sadusere, kes küsisid tunnustähte Tema
jumalikkuse kohta. Peetrus jagas tunnistust, et Jeesus on Kristus, ja talle lubati
taevariigi võtmed. Jeesus Kristus, Mooses ja Eelija andsid Kirgastamise mäel
Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele preesterluse võtmed. Pärast mäelt alla
tulemist ajas Jeesus ühest poisist kuradi välja. Jeesus tõi Kapernaumas imelisel viisil
esile raha maksude maksmiseks.

Matteuse 16
Päästja noomib varisere ja sadusere ning lubab anda Peetrusele preesterluse võtmed
Mida sa ütleksid, et aidata kellelgi mõista, miks sa usud, et Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kirik on ainus tõeline ja elav kirik kogu maa peal?
____________________

Uurides Matteuse 16. peatükki, otsi tõdesid, mis võivad aidata sul mõista ja teistele
selgitada, mis määratleb Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kui Issanda
Kiriku maa peal (vt ÕL 1:30).

Salmidest Matteuse 16:1–12 loeme, et Päästja noomis varisere ja sadusere, kui nad
küsisid tunnustähte Tema jumalikkuse kohta. Seejärel hoiatas Ta oma jüngreid
nende paheliste meeste järgimise eest.

Pärast seda läks Päästja oma jüngritega „Filippuse Kaisarea aladele” (Mt 16:13).
Mida sa näed siin Filippuse Kaisarea pildil jõe ja puude taga?

Loe Matteuse 16:13–19, et leida, kuidas
kasutas Päästja kalju sümbolit oma
Kiriku aluse kirjeldamisel. (Mt 16:15–19
on kuldsalmid. Võiksid need salmid
erilisel moel ära märkida, et sul oleks
neid lihtne üles leida.)

Pane salmides 16–17 tähele, et Peetrus
teadis Taevaselt Isalt saadud ilmutuse
kaudu, et Jeesus Kristus on Jumala
Poeg. Seejärel viitas Jeesus ilmutusele,
kui kirjeldas oma Kiriku alust.

Prohvet Joseph Smith on selgitanud: „Jeesus ütleb oma õpetustes: „Sellele
kaljule ma ehitan oma koguduse, ja surmavalla väravad ei võida seda!” (Mt
16:18) Millisele kaljule? Ilmutusele.” (Teachings of Presidents of the Church:
Joseph Smith, 2007, lk 195)

Samuti ta tunnistas: „Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik rajati otsese
ilmutuse peale, nagu tõeline Jumala kirik on alati rajatud, nagu on öeldud

pühakirjades (Am 3:7 ja Ap 1:2).” (Teachings: Joseph Smith, lk 195)
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Mõtiskle info üle: „Kui Päästja õpetas Peetrusele ilmutusest, mängis Ta Peetruse
nimega sõnamängu, teatades Siimonale: „Sina oled Peetrus [kreeka k Petros] ja
sellele kaljule [kreeka k petra] ma ehitan oma koguduse.” (Mt 16:18) Kreekakeelne
sõna petros tähendab üksildast kaljurahnu või kivikamakat. Kreekakeelse sõna petra
tähenduseks võib olla ka kivi, kuid see võib viidata ka kivisele pinnasele, aluskaljule
või suuremale kaljulaamale. Me õpime nendest salmidest, et Kirikut ei ehitatud
Peetrusele kui inimesele, vaid ilmutuse aluskaljule.” (New Testament Student
Manual. Church Educational System manual, 2014, lk 53)

Soovi korral kirjuta järgnev tõde oma pühakirjas Matteuse 16:18 juurde. Jeesuse
Kristuse Kirik on ehitatud Jumala ilmutusele.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on mulle tähtis teada, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on
ehitatud ehk rajatud Jumala ilmutusele?

b. Kuidas mõjutab see seda, kuidas ma järgin tänapäeva prohvetite nõuandeid,
kui nad saavad meie päeviks ilmutusi?

Vaata üle Matteuse 16:19, et leida, mida Päästja lubas Peetrusele anda.

Me õpime Päästja sõnadest „ma annan sulle taevariigi võtmed”, et Jeesus Kristus
usaldab oma kuningriigi võtmed oma valitud prohvetitele ja apostlitele. Tema
kuningriigi võtmeteks on preesterluse võtmed, ja kuningriik, millele Päästja vihjas,
on Jeesuse Kristuse Kirik.

Vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud, mis on
preesterluse võtmed ja miks on need tähtsad: „Preesterluse võtmed on volitus,
mille Jumal on andnud preesterluse [hoidjatele], et juhtida, kontrollida ja
valitseda Tema preesterluse kasutamist maa peal.” [Handbook 2: Administering
the Church, 2010, 2.1.1] Iga tegu või talitus, mis Kirikus läbi viiakse, tehakse selle
ülesande võtmete hoidja otsese või kaudse volitusega.” (Preesterluse võtmed ja

volitus. – 2014. a kevadine konverents)

Võtmed, mida Päästja Peetrusele lubas, kätkevad endas pitseerimisväge – väge
siduda või päästa lahti maa peal ja taevas. See vägi teeb võimalikuks, et maa peal
Kiriku juhtide poolt volitusega läbi viidud talitused kehtivad ka taevas. Samuti
kasutatakse seda väge perede kokku sidumiseks kogu igavikuks. Matteuse 16:19
aitab meil mõista, miks Jeesus Kristus annab preesterluse võtmed oma prohvetitele
ja apostlitele. Preesterluse võtmed on vajalikud, et juhtida Issanda Kirikut
maa peal. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on ainus kirik maa peal, mis
on Issandalt saanud ja hoiab hetkel preesterluse volitust ja võtmeid.

Me õpime salmidest Matteuse 16:21–28, et Jeesus rääkis oma lepitavast ohverdusest
ja õpetas oma jüngritele, et nad peavad samuti olema valmis ohverdama selleks, et
Teda järgida. Joseph Smithi tõlge annab selgema arusaamise sellest, mida tähendab
võtta enda peale oma rist:
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„Ja nüüd, kui inimene võtab oma risti, tähendab see seda, et ta ütleb ennast lahti
kõigest jumalatusest ja kõikidest maailmalikest himudest ning peab kinni minu
käskudest.

Ära astu mu käskudest üle, et võiksid päästa oma elu, sest kes päästab oma elu
selles maailmas, kaotab selle tulevases maailmas.” (JST, Matteuse 16:26 ja JST,
Matthew 16:27 [ingliskeelse Piibli lisas])

Kuldsalmid – Matteuse 16:15–19
2. Leia pereliige või sõber, kes aitab sul teha rollimängu

järgmisest loost:

kujuta ette, et räägid sõbraga, kes ei ole Kiriku liige. Sõber esitab sulle küsimusi.
Kasuta sõbra küsimustele vastamisel salmidest Matteuse 16:15–19 õpitud
tõdesid.

• Ma olen kuulnud, et sinu kirik väidab, et see on ainuke õige Jeesuse Kristuse
kirik. Kas sa usud seda?

• Ka minu kirikus usutakse Jeesusesse Kristusesse, miks te siis arvate, et teie
kirik on ainuke õige?

Kui oled rollimängu lõpetanud, palu pereliikmel või sõbral kirjutada sinu
pühakirjapäevikusse, et sa oled selle ülesande lõpetanud. Kui sul pole pereliiget
või sõpra käepärast, kirjuta küsimuste vastused lihtsalt pühakirjapäevikusse.

Matteuse 17
Jeesus Kristus, Mooses ja Eelija annavad preesterluse võtmed Peetrusele,
Jaakobusele ja Johannesele
Mõtle sellele, kuidas saab preesterluse volitust võrrelda juhilubadega ja preesterluse
võtmeid autovõtmetega, mida sõitmiseks vajad.

Mõtiskle küsimuste üle: mida volitab
juhiluba inimest tegema? Miks on
tähtis, et lisaks juhiloale oleksid olemas
ka autovõtmed? Kuidas saab juhiluba ja
autoga sõitmiseks vajalikke võtmeid
võrrelda preesterluse volituse ja
võtmetega, mis on vajalikud Jumala töö
tegemiseks?

Kui Issand lubas anda Peetrusele
„taevariigi võtmed” (Mt 16:19) ehk
volituse juhtida Jumala tööd maa peal,
oli Peetrusele ja teistele apostlitele preesterluse volitus juba antud, kuid nad ei
olnud veel saanud preesterluse võtmeid, et seda kuningriiki – Jeesuse Kristuse
kirikut – juhatada. Leia Matteuse 17. peatükki uurides, kuidas Peetrus, Jaakobus ja
Johannes kuningriigi võtmed said.

Loe Matteuse 17:1–2, et leida, kuhu Jeesus Peetruse, Jaakobuse ja Johannese
preesterluse võtmete saamiseks viis.

4.  ÕPPENÄDAL:  4 .  PÄEV

82



Mis Päästjaga mäel juhtus? ____________________

Kirgastumine viitab „inimeste seisundile, keda on väliselt ja olemuselt ajutiselt
muudetud – st viidud kõrgemale vaimsele tasandile –, nii et nad suudavad taluda
taevaste olendite juuresolekut ja hiilgust”. (Märksõna „Kirgastumine”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org) Peetrus, Jaakobus ja Johannes olid tol ajal samuti
kirgastatud (vt ÕL 67:11–12).

Lisa salmi Matteuse 17:3 lugedes järgmisesse tabelisse veel kahe isiku nimed, kes
viibisid Kirgastumise mäel.

Isikud, kes viibisid Kirgastamise mäel

Matteuse 17:1–2 Jeesus Kristus A.
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Isikud, kes viibisid Kirgastamise mäel

Matteuse 17:1–2 Peetrus, Jaakobus
ja Johannes

B.
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Isikud, kes viibisid Kirgastamise mäel

Matteuse 17:3; JST,
Markuse 9:3

C.

Matteuse 17:4–9 D.
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Loe läbi prohvet Joseph Smithi sõnad ja märgi ära põhjus, miks Mooses ja Eelija
mäel olid: „Päästja, Mooses ja Eelijas (Eelija) andsid [preesterluse] võtmed
Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele mäel, kui nad kirgastati tema ees.”
(Teachings: Joseph Smith, 2007, lk 105)

Mooses hoidis Iisraeli kokkukogumise võtmeid (vt ÕL 110:11) ja Eelija pitseerimise
väe võtmeid (vt ÕL 110:13–16).

Joseph Smithi piiblitõlkes öeldakse, et Ristija Johannes, kelle Heroodes tappis,
ilmus samuti mäele (vt JST, Mk 9:3). Lisa tabelisse Ristija Johannes.

Loe Matteuse 17:4–9, et leida, kes veel oli Kirgastumise mäel.

Lisa tabelisse Jumal, Isa.

Peetruse, Jaakobuse ja Johannese kogemus Kirgastamise mäel oli tähtis sündmus
Jeesuse Kristuse Kiriku rajamisel maa peale. Vanem Bruce R. McConkie
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud, et „kuni inimesed saavutavad
vaimse mõistmise kõrgema taseme, võrreldes sellega, mis neil praegu on, võivad
nad õppida ainult osaliselt, mis Kirgastamise mäel aset leidis”, ja et see, mida me
teame, pärineb „Uue Testamendi ülestähendustest ja Joseph Smithi kaudu antud

lisavalgusest”. (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 399)

Sa ehk mäletad, et evangeeliumi ajajärk on ajaperiood, mil Taevane Isa annab
inimestele maa peal oma volitatud teenijate kaudu preesterluse volituse, talitused ja
teadmised oma päästmisplaanist (vt märksõna „Evangeeliumi ajajärk”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Iga tabelis kirjas olev isik, kes oli Kirgastamise
mäel, ilmus meie ajajärgul samuti prohvet Joseph Smithile.

Tõmba tabelis loetletud nimede juurest joon pildi juurde, millel kujutatakse aega,
mil nad ilmusid prohvet Joseph Smithile. Kui oled lõpetanud, kontrolli oma
vastused üle, kasutades järgmist infot:

A. Taevane Isa ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile tema esimese nägemuse
ajal (vt JSA 1:16–17).

B. Ristija Johannes andis Aaroni preesterluse võtmed Joseph Smithile ja Oliver
Cowderyle (vt ÕL 13).

C. Peetrus, Jaakobus ja Johannes andsid Melkisedeki preesterluse võtmed Joseph
Smithile ja Oliver Cowderyle (vt ÕL 27:12).

D. Eelija andis Kirtlandi templis pitseerimise väe võtmed Joseph Smithile ja Oliver
Cowderyle. Mooses andis Iisraeli kogumise võtmed neile samal päeval (vt
ÕL 110).

Me õpime Kirgastamise mäel toimunud sündmustest ja prohvet Joseph Smithi
kogemustest taastamise alguses, et Jumal annab igal ajajärgul preesterluse
võtmed oma valitud teenijatele, nii et nad saaksid juhtida Tema tööd
maa peal.
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Praegused prohvetid ja apostlid hoiavad sama preesterluse võtmeid, mille sai
prohvet Joseph Smith. Need võtmed on antud Joseph Smithilt edasi Brigham
Youngile ja temale järgnenud prohvetitele.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks ma tunnen, et on tähtis teada, et sama preesterluse võtmete andmise
mustrit, mis leidis aset Jeesuse Kristuse ajal, korrati meie päevil prohvet
Joseph Smithiga?

b. Kuidas ma selgitaksin sõbrale, et taevased sõnumitoojad (inglid), kes andsid
prohvet Joseph Smithile preesterluse võtmed, järgisid Jumala loodud
mustrit?

4. Pane pühakirjapäevikusse kirja eesmärk seoses sellega, mida sa
teed, et järgida ja toetada paremini neid, kes hoiavad meie päevil

taevariigi võtmeid.

Kirgastumise mäel aset leidnud püha kogemuse lõpus ütles Päästja neile: „Ärge
rääkige kellelegi sellest nägemusest, kuni Inimese Poeg surnuist üles tõuseb!” (Mt
17:9)

Mõtle, kuidas sarnaneb see juhis Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja
Boyd K. Packeri nõuandega: „Ma olen hakanud uskuma ka, et ei ole arukas
pidevalt rääkida ebatavalistest vaimsetest kogemustest. Neid tuleb käsitleda
hoolikalt ja jagada üksnes siis, kui Vaim ise teile sosistab, et te neid teiste
õnnistamiseks kasutaksite” (The Candle of the Lord. – Ensign, jaan 1983, lk 53).

Miks me peaksime olema pühade kogemuste jagamisega ettevaatlikud ja tegema
seda üksnes siis, kui Vaim meid õhutab?

Me õpime salmidest Matteuse 17:10–27, et Jeesus Kristus ajas poisist kuradi välja ja
tõi ime kaudu esile maksuraha enda ja Peetruse eest.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 16. ja 17. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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5. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Matteuse 18–20
Sissejuhatus
Jeesus Kristus õpetas oma jüngritele põhimõtteid, mis aitasid neil juhtida Tema
Kirikut pärast Tema taevasse minemist. Samuti andis Ta vastusena Peetruse
küsimusele andestamise kohta tähendamissõna tigedast sulasest ja õpetas abielu
pühadusest. Päästja rõhutas, kui tähtis on valida igavene elu maise rikkuse asemel,
ja õpetas tähendamissõna töötegijaist viinamäel.

Matteuse 18
Jeesus Kristus õpetab oma jüngritele põhimõtteid, mis aitavad neil juhtida Kirikut, ja
õpetab tähendamissõna tigedast sulasest.

Järgmises loos jutustab president Thomas S. Monson perest, kelle kahekuune
beebi suri: „Isa oli tisler ja nikerdas kalli lapse surnukeha jaoks kauni kirstu.
Matusepäev oli sombune ning peegeldas nõnda nende kurvastust kaotuse üle.
Kui pere kirikuhoonesse kõndis ja isa pisikest kirstu kandis, kogunes sinna väike
hulk sõpru. Kuid kirikuhoone uks oli lukus. Tegusal piiskopil oli matus meelest
läinud. Teda ei õnnestunud kuidagi kätte saada. Teadmata, mida teha, võttis isa

kirstu kaenlasse ja kandis selle oma pere kõrval vihmast läbimärjana koju.” (Hidden Wedges. –
Ensign, mai 2002, lk 19)

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kui ma oleksin olnud selle pere liige, mida ma oleksid tundnud, kui piiskop
unustas matustele tulla?

b. Miks oleks piiskopile raske andestada?

Me loeme salmidest Matteuse 18:1–20, et Jeesus õpetas Galileas oma jüngreid
iseennast alandama ja saama väikeste laste sarnaseks. Samuti selgitas Ta, et need,
kes pahandavad Tema lapse-sarnaseid järgijaid või juhivad nad ära, kannatavad (vt
salmid 6–7).

Laste alandlikkust võib võrrelda uute Kirikusse pöördunute alandlikkusega. Mida
me võime uutelt usule pöördunutelt õppida? Kuidas me saame toita nii lapsi kui ka
uusi Kirikusse pöördunuid?

Seejärel andis Päästja oma jüngritele nõu loobuda oma elus nendest asjadest, mis
võivad neid solvata või panna nad komistama (vt 9. salm). Ta õpetas apostlitele ka
seda, et kui keegi neid häirib või nende vastu patustab, peaksid nad püüdma
kõigepealt lahendada probleemi selle inimesega omaette. Kui inimene keeldub
meelt parandamast, siis võidakse ta tuua Kiriku juhtide ette. (NB! Päästja õpetusi
salmides Matteuse 18:1–14 arutatakse põhjalikumalt Markuse 9. peatüki ja
Luuka 15. peatüki õppetundides.)

Seda juhist järgides küsis Peetrus Issandalt andestuse kohta küsimuse. Loe
Matteuse 18:21, et leida, mida Peetrus küsis.
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Peetruse päevil õpetasid mõned usujuhid, et inimene ei pea teisele inimesele
andestama rohkem kui kolm korda. Küsides Issandalt, kas ta peaks kellelegi
andestama seitse korda, võis Peetrus pidada end suuremeelseks (vt Bruce R.
McConkie. The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 kd, 1979–1981, 3.
kd, lk 91). Loe Matteuse 18:22, et leida, kuidas Päästja Peetrusele vastas.

„Seitsekümmend korda seitse korda” on viis, et öelda, et me ei peaks seadma piire,
mitu korda me teistele andestame. Päästja vastus Peetrusele õpetab tõde, et Issand
on käskinud meil andestada neile, kes meid solvavad ja meie vastu
patustavad.

Teistele andestamine tähendab kohelda armastusega inimest, kes on sind solvanud
või sulle haiget teinud, ning seda, et sul ei ole tema vastu halbu tundeid (vt
märksõna „Andestama”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org; ÕL 64:9–11).
Andestamine ei tähenda, et sa lased teistel endale halba edasi teha või et solvaja ei
peaks olema seaduslikult või muul moel oma tegude eest vastutav.

Pärast Peetruse küsimusele vastamist õpetas Päästja oma jüngritele
tähendamissõna, mis võib aidata meil mõista, miks me peaksime teistele
andestama.

Loe Matteuse 18:23–30, et leida, kui palju raha olid võlgu sulane ja kaassulane.

Kui palju oli sulane kuningale võlgu? ____________________

Kui palju oli kaassulane sulasele võlgu? ____________________

Kasuta järgmist infot, et välja arvestada, kui palju kulub igal võlgnikul aega, et võlg
tagasi maksta:

Jeesuse ajal „võrdus 10 000 talenti 100 000 000 teenariga [Rooma rahaühik]. Üks
teenar oli tavaline lihttöölise päevapalk.” (Jay A. Parry ja Donald W. Parry.
Understanding the Parables of Jesus Christ, 2006, lk 95) Arvesta välja, kui kaua sel
sulasel võla tagasi maksmine aega võtab, jagades 100 000 000 teenarit 365 päevaga.

Kui ta annaks kogu oma palga ära, siis mitu päeva kulub oma võla tagasi
maksmiseks sulasel? ____________________

(Pea meeles, et enamik töölisi teenis ühe teenari päevas.) Arvesta välja, kui kaua
kulub oma võla tagasi maksmiseks kaassulasel.

Kui ta annaks kogu oma palga ära, siis mitu päeva kulub kaassulasel oma võla
tagasi maksmiseks? ____________________

Loe Matteuse 18:31–35, et leida, kuidas kuningas reageeris, kui ta sai teada, kuidas
sulane oli kaassulasega käitunud?

Mis sa arvad, miks ütles kuningas sulasele, et ta on paheline, kuna too ei
andestanud kaassulasele ta võlga?

Pane 35. salmist loetu põhjal kirja, keda sinu arvates need kolm tähendamissõna
tegelast võiksid esindada:

Kuningas = ____________________

Sulane = ____________________

Kaassulane = ____________________
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Lõpeta põhimõte, kasutades selles tähendamissõnas õpitut: kui soovime, et Jumal
meile andestaks, siis ____________________. Võiksid selle tõe kirjutada pühakirja
salmide Matteuse 18:24–35 juurde.

Mida saab inimene teha, kui tal on raske kellelegi andestada?

President James E. Faust Esimesest Presidentkonnast on õpetanud:

„Me peame märkama ja tunnistama vihaseid tundeid. Selle tegemine nõuab
alandlikkust, aga kui me laskume põlvili ja palume Taevaselt Isalt andestamiseks
vajalikku tunnet, siis Ta aitab meid. Issand nõuab meilt, et me peame
„andestama kõikidele inimestele” [ÕL 64:10] meie endi pärast, sest „viha
pidurdab vaimset arengut” [Orson F. Whitney. Gospel Themes, 1914, lk 144].
Ainult siis, kui me vabastame end vihast ja kibestumisest, saab Issand tuua meie

südamesse tröösti. [---]

Tragöödia tabades ei peaks me sellele reageerima isiklikku kättemaksu otsides, vaid laskma
pigem õiglusel õige käik võtta ja seejärel asjal minna lasta. Minnalaskmine ja südame
puhastamine mädanevast pahameelest pole kerge. Päästja on pakkunud meile kõigile hinnalist
rahu oma lepituse vahendusel, aga see saab tulla ainult siis, kui me oleme nõus negatiivsed
viha-, kiusu- või kättemaksutunded välja heitma. Meile kõigile, kes me andestame „neile, kes
meie vastu eksivad” [JST, Mt 6:13], isegi neile, kes on pannud toime tõsiseid kuritegusid, toob
lepitus mõõdu järgi rahu ja tröösti.” (James E. Faust. Andestuse tervendav vägi. − 2007. a
kevadine üldkonverents)

2. Kirjuta pühakirjapäevikus ajast, mil Issand aitas sul andestada
kellelegi, kes oli sinu vastu pattu teinud või sind solvanud.

Järgnev on õppetunni varasemas osas räägitud president Thomas S. Monsoni loo
jätk: „Kui perel oleks olnud nõrgem iseloom, oleksid nad piiskoppi süüdistanud ja
halbu mõtteid haudunud. Kui piiskop tragöödiast teada sai, läks ta pere juurde ja
palus vabandust. Isa näost võis ikka veel näha, et ta oli haiget saanud, ometi
võttis ta pisarsilmil vabanduse vastu ja nad kallistasid teineteist mõistvalt”
(Hidden Wedges. – Ensign, lk 19).

Mõtiskle nende peale, kellele sa pole oma elus senini andestanud. Palveta, et tekiks
soov andestada ja jõud lasta valul ja vihal minna, nii et Jeesus Kristus võiks aidata
sul tunda Tema lepituse kaudu rahu ja tröösti.

5.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV

90



Matteuse 19:1–12
Päästja õpetab abielu pühadusest
Issanda õpetus abielu ja lahutuse kohta
erineb paljudest maailma
tõekspidamistest.

Millised on mõned abielu ja lahutust
puudutavad maailma tõekspidamised?
____________________

Uurides salme Matteuse 19:1–12, otsi
Issanda õpetusi abielu ja lahutuse kohta
ning mõtle, kui tähtsad on need
õpetused sinu jaoks.

Loe Matteuse 19:1–3, et leida küsimus, mida variserid Jeesuselt küsisid.

Fraas „oma naist enesest lahutada igasugusel põhjusel” (Mt 19:3) viitab sellele, et
mees lahutab naisest mistahes põhjusel, isegi kui see on tühine või isekas.

Loe Matteuse 19:4–6, et leida, mida Päästja abielu ja lahutuse kohta õpetas.

Need salmid õpetavad, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud
püha suhe. Võiksid kirjutada selle õpetuse oma pühakirjas salmi Matteuse 19:6
juurde. Tänapäeva ilmutuses on Issand kinnitanud, et „uus ja igavikuline
abieluleping” (templiabielu) on ülenduse jaoks oluline (vt ÕL 131:1–4).

Loe Matteuse 19:7, et leida, mida variserid Jeesuselt veel küsisid.

Salmides Matteuse 19:8–9 on kirjas, et Päästja ütles variseridele, et Mooses lasi
tema päevil lahutustel aset leida inimeste südame kanguse tõttu.

Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Dallin H. Oaksi sõnad aitavad
selgitada, kuidas on see õpetus meie ajaga seotud: „Selline abielu, mida
nõutakse ülenduse puhul – mis on kestuselt igavene ja kvaliteedilt jumalik –, ei
kaalu lahutamist. Issanda templites abielluvad abielupaarid kogu igavikuks.
Mõned abielud ei arene aga selle ideaali suunas. Meie „südamete kalkuse
pärast” [Mt 19:8] ei jõusta Issand hetkel selestilise normi tagajärgi. Ta lubab

lahutatutel uuesti abielluda, ilma et neile jääks kõrgema seaduse alusel häbiplekk.”
(Abielulahutus. – 2007. a kevadine üldkonverents)

3. Loetle pühakirjapäevikus viise, kuidas sa valmistud abieluks, „mida
nõutakse ülenduse puhul”, mida vanem Oaks kirjeldas. Mida sa

saad teha, et astuda tugeva pühendumisega igavesse abiellu, et leida lahendus
erimeelsustele ilma lahutuseta?

Matteuse 19:13–20:34
Jeesus õpetab igavesest elust ja räägib tähendamissõna töötegijaist viinamäel
Salmides Matteuse 19:13–30 on kirjas, et Jeesus julgustas oma järgijaid otsima
pigem igavest elu kui maist rikkust. Peetrus küsis, mida saavad jüngrid, kuna nad
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on loobunud Päästja järgimiseks oma maisest varast. (NB! Nendes salmides
arutatud sündmusi uuritakse üksikasjalikumalt Markuse 10. peatüki õppetunnis.)

Me loeme salmidest Matteuse 20:1–16,
et Päästja õpetas oma jüngritele
tähendamissõna, et aidata neil mõista
Taevase Isa soovi anda kõigile oma
lastele võimalus saada igavene elu.
Selles tähendamissõnas palkab mees
päeva erinevatel aegadel viinamäele
töötegijaid ja seejärel maksab päeva
lõpus neile kõigile sama palga.

Salmides Matteuse 20:17–34 on kirjas,
et Jeesus Kristus kuulutas ette, et kui ta
Jeruusalemma naaseb, siis Ta reedetakse ja mõistetakse surma. Ta õpetas oma
jüngritele, et selle asemel et püüelda saavutada positsiooni ja võimu, peaksid nad
järgima Tema eeskuju ja teisi teenima.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 18.–20. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

5.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV

92



5. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Matteuse 21:1–16
Sissejuhatus
Jeesus sisenes oma elu viimase nädala alguses kuninglikult Jeruusalemma. Seal
olles puhastas Ta teist korda templi ning tervendas pimedaid ja jalutuid, kes Tema
juurde tulid.

Matteuse 21:1–11
Jeesus siseneb kuninglikult Jeruusalemma

1. Mõtle välja mingi tegevus, mida oleks sõprade või pereliikmetega
tore teha. Pane pühakirjapäevikusse lühidalt kirja, mida sa ütleksid

või teeksid, et veenda oma sõpru või pereliikmeid selles tegevuses osalema.

Paljud inimesed ei tea eriti palju Jeesusest Kristusest ja Tema evangeeliumist ning
meil on vastutus aidata neil Tema kohta õppida. Uurides salme Matteuse 21:1–11,
mõtiskle, mida sa saad teha aitamaks teisi, et nad sooviksid Jeesusest Kristusest
rohkem teada.

Vaata selle õppetunni lehekülge, millel on pealkiri „Jeesuse Kristuse viimane nädal,
lepitus ja ülestõusmine”. See lühike ülevaade Päästja sureliku elu viimasest
nädalast võtab kokku sündmused, mis viisid Tema surma ja ülestõusmiseni. See
võib selgitada ja süvendada sinu arusaamist lugudest, õpetustest ja põhimõtetest,
mis on seotud Jeesuse Kristuse sureliku teenimise viimase nädalaga.

Matteuse 21. peatükis on kirjas sündmused, mis leidsid aset viis päeva enne Päästja
ristilöömist, alustades Tema kuninglikust sisenemisest Jeruusalemma. Meenuta, et
rahvahulk järgnes Jeesusele ja Tema apostlitele, kui nad rändasid Jeerikost
Jeruusalemma (vt Mt 20:17–18, 29).

Loe Matteuse 21:1–5, et leida, mida Jeesus käskis kahel oma jüngril teha.

Salmides Matteuse 21:4–5 viidatud prohvetlik kuulutus on kirjas salmides Sakarja
9:9–10. Võiksid kirjutada selle ristviite oma pühakirjas salmide Matteuse 21:4–5
juurde. See oli prohvetlik kuulutus lubatud Messiast ehk võitud Prohvetist,
Preestrist, Kuningast ja Vabastajast, kelle tulemist juudid innukalt ootasid. (Vt
märksõna „Messias”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org.) Kasuks võib tulla
teadmine, et Piibli aegadel oli eesel „juutide kuninglikkuse sümbol. ‥ Eesli seljas
ratsutamine ‥ näitas, et Jeesus tuli rahumeelse ja „tasase” Päästjana, mitte kui
vallutaja sõjaratsul” (New Testament Student Manual. Church Educational System
manual, 2014, lk 64).

Loe Matteuse 21:6–8, et saada teada, mida tohutu rahvahulk (8. salm) tegi, et
austavalt tervitada Jeesust kui Messiat, kui Ta Jeruusalemma sisse sõitis.

Johannese evangeeliumis täpsustatakse, et rahvahulk kasutas „palmipuude oksi”
(Jh 12:13). Palmipuu oksad olid juutidel rahu ja vaenlaste üle saavutatud võidu
sümboliks. Vaibaga kaetud tee valmistamine, nagu rahvahulk oksi ja riideid
kasutades tegi, oli žest, mida kasutati kuninga või vallutajate austamiseks. Seda
tehes tunnustas ja tervitas rahvahulk Jeesust kui oma Vabastajat ja Kuningat.
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Vaata pilti „Kuninglik linnatulek” (Evangeeliumi kunstiraamat, 2009, nr 50, vt ka
LDS.org). Kujuta ette, et oled selles rahvahulgas. Loe Matteuse 21:9 ja kujuta ette,
et hüüad seda koos nendega.

Pane tähele, et inimesed kordasid sõna
hosianna, mis tähendab „palun päästa
meid”. (Märksõna „Hosianna”. –
Pühakirjajuht) Võiksid kirjutada selle
definitsiooni salmi Matteuse
21:9 juurde.

Pühakirjakohtade märgistamine ja pühakirjadesse märkmete tegemine
Üks hea viis pühakirjadest õpitut meeles pidada on märgistada pühakirjasalme ja teha pühakirja
märkmeid. Sa saad seda teha, joonides alla või varjutades võtmesõnu ja fraase või tõmmates
neile piirjooni ümber. Samuti saad kirjutada oma pühakirja põhimõtteid, prohvetlikke
kommentaare ning isiklikke mõtteid ja muljeid.

Osa rahvahulga hüüdest täitis Messiast kõnelenud prohvetliku kuulutuse, mis on
kirjas salmides Psalmid (Laulud) 118:25–26. Võiksid kirjutada selle ristviite salmi
Matteuse 21:9 juurde. Taaveti trooni pärijale sai osaks kuninglik ja messialik tiitel
„Taaveti poeg” (Mt 21:9). Seda öeldes kuulutasid inimesed, et Jeesus on Jumala
poolt valitud ja saadetud Messias, kes päästab ja juhib Tema rahvast.

Kujuta ette, et elasid tol ajal Jeruusalemmas. Millised mõtted või tunded oleksid sul
olnud, kui oleksid olnud tunnistajaks Päästja kuninglikule sisenemisele?

Tol ajal olid tulnud Jeruusalemma paasapühi tähistama veel tuhanded inimesed.
Loe Matteuse 21:10–11, et leida, kuidas mõjutas rahvahulga käitumine teisi
Jeruusalemmas olijaid.

Mida teised rahvahulga käitumise tõttu küsisid?

See ülestähendus näitlikustab põhimõtet: kui me Jeesust Kristust avalikult
tunnustame ja Temast räägime, võime aidata teistel arendada soovi Temast
rohkem kuulda.

2. Pane pühakirjapäevikusse kirja kohad, kus sa saad väljaspool kiriku
koosolekuid Jeesust Kristust avalikult tunnustada ja Temast rääkida.

Seejärel pane kirja, kuidas Teda sobilikul moel avalikult tunnustada ja Temast
rääkida, et see aitaks teistel tahta Tema kohta rohkem teada saada.

3. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mõlemale küsimusele:

a. Millal on kellegi püüded Jeesust Kristust avalikult tunnustada ja Temast
rääkida, tekitanud minus soovi Tema kohta rohkem teada saada?
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b. Millal olen ma ise või on mõni mu tuttav aidanud kellelgi Jeesuse Kristuse
kohta rohkem teada saada, kuna ma Teda avalikult tunnustasin või Temast
rääkisin?

Otsi ja leia võimalusi, et Jeesust Kristust avalikult tunnustada ja Temast rääkida.

Matteuse 21:12–16
Jeesus puhastab templi ning tervendab pimedaid ja jalutuid
Mõtiskle templis kogetud mõtete ja
tunnete üle. Kui sa pole kunagi templis
käinud, kujuta ette mõtteid ja tundeid,
mis võiksid sul templis olla.

Mis templis juhtub, mis aitab meil
tunda, et see koht on püha?

Pärast Jeruusalemma sisenemist läks
Päästja templisse.

Loe Matteuse 21:12–13, et leida, mida
mõned inimesed templis tegid, mis oli
solvav Taevasele Isale ja Jeesusele
Kristusele.

Jeruusalemma paasapühi pidama
tulnud külastajad pidid ostma loomi, et
neid templis Jumala kummardamise ajal
ohverdada. Rahavahetajad vahetasid
rooma ja teisi rahasid templiraha vastu,
et saaks loomi osta, ja teised
kaupmehed müüsid vajaminevaid
loomi. Kuigi nende äri oli vajalik ja
teenis head eesmärki, oli selle ajamine
templis lugupidamatu ja aukartusetu.
Lisaks öeldakse salmis Matteuse 21:13,
et rahavahetajad ja kaupmehed olid
rohkem huvitatud rahalisest kasust kui
Jumala kummardamisest ja teiste
aitamisest, et ka nemad saaksid
seda teha.

Pane tähele, et salmis Johannese 2:16 ütles Jeesus templi esimese puhastamise ajal
templi kohta „minu Isa koda”. Salmis Matteuse 21:13 ütles Jeesus templi teise
puhastamise ajal templi kohta „minu koda”.

Me õpime Päästja sõnadest ja tegudest salmides Matteuse 21:12–13 templi kohta,
et Issanda koda on püha koht ja Ta soovib, et me suhtuksime sellesse
lugupidavalt.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas me saame näidata Issanda koja vastu lugupidamist?
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b. Mida me peame tegema, et olla väärilised templisse sisenema?

Loe Matteuse 21:14, et leida, mida Päästja templis pärast teistkordselt templi
puhastamist tegi.

Sellest, mida Issand tegi pimedate ja jalutute heaks, kes templis Tema juurde tulid,
saame õppida tõe: kui oleme templis, võib Issand meid tervendada.

Mida sa arvad, kuidas võib Issand meid templis olles tervendada?
____________________

President James E. Faust Esimesest Presidentkonnast on tunnistanud, et me
võime templis olles kogeda tervenemist: „Issand on andnud palju viise, mille
kaudu me võime [Tema] tervendavast mõjust osa saada. Olen tänulik, et Issand
on taastanud maa peal templitöö. See on tähtis päästmistöö osa nii elavatele kui
ka surnutele. Meie templid on pelgupaigaks, kuhu saame minna, et paljud
maailma mured kõrvale panna. Meie templid on rahu ja vaikuse paigad. Nendes

pühitsetud pühamutes Jumal „parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni nende valusad
haavad”. (Ps 147:3)” (Spiritual Healing. – Ensign, mai 1992, lk 7)

Tervendamine, mida templis Jumalat kummardades kogeme, võib leida aset kohe,
nagu pimedatel ja jalututel, keda salmis Matteuse 21:14 kirjeldati, või see võib
toimuda pikkamööda.

Mõtiskle selle üle, mil sa ise kogesid või mõni su tuttav koges templis
kummardades Issanda tervendavat mõju.

Nagu on kirjas salmides Matteuse 21:15–16, polnud ülempreestrid ja kirjatundjad
rahul sellega, mida Jeesus templis tegi ja et inimesed hüüdsid Talle „hosianna”.
Jeesus juhtis tähelepanu, et see, et inimesed olid Teda avalikult tunnustanud, oli
täitnud prohvetliku kuulutuse (vt Ps 8:2).

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Matteuse 21:1–16 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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5. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Matteuse 21:17–22:14
Sissejuhatus
Betaanias viibimise järel läks Jeesus taas templisse. Teel sinna needis Ta viigipuu.
Juutide juhid tulid Tema juurde templisse ja seadsid Tema volituse kahtluse alla.
Jeesus noomis neid ja õpetas mitu tähendamissõna, mis näitlikustavad, millised on
Tema ja Ta evangeeliumi hülgamise või vastuvõtmise tagajärjed.

Matteuse 21:17–32
Jeesus neab viigipuu ja noomib juutide juhte
Mõnikord pole toit, meelelahutus, tooted ja isegi inimeste elu nii head, nagu välja
paistavad.

1. Kirjuta pühakirjapäevikus ajast, mil avastasid, et midagi polnud nii
hea, kui välja paistis.

Matteuse 21. peatükk sisaldab ülestähendust ajast, mil Jeesus kohtas midagi, mis
polnud nii hea, kui välja paistis. Jätkates selle peatüki uurimist, otsi tõdesid, mis
juhivad sind veelgi õigemeelsemalt elama.

Jeesuse kuningliku sisenemise järel Jeruusalemma ja pärast templi puhastamist
peatus Ta Betaanias, väikeses külas Jeruusalemma lähedal. Loe läbi salmid
Matteuse 21:18–22, et leida, mida tegi Päästja järgmisel päeval, kui Ta rändas
Betaaniast tagasi Jeruusalemma templisse.

Lehed näitavad viigipuul tavaliselt seda,
et puul on viljad. Viigipuu kannab
varajasi vilju tavaliselt kevadel (kui
Päästja silmas viljatut viigipuud). Kui
nad seda ei tee, ei kanna nad vilja kogu
selle aasta jooksul. Selles loos
kirjeldatud puul oli viljakandva puu
välimus, kuid sellel polnud vilju.

Üheks põhjuseks, miks Päästja viigipuu
needis, oli soov õpetada oma jüngritele
juutide usujuhtide silmakirjalikkusest ja
rikutusest. Paljud sellised juhid järgisid
väliselt Jumalat, kuid ei kandnud
tegelikku õigemeelsuse vilja ega teinud
õigemeelseid tegusid. Nad olid silmakirjalikud.

„Sõna silmakirjalik pärineb kreekakeelsest sõnast, mille tähendus on „näitleja”, ja viitab
kellelegi, kes teeskleb, osaliselt liialdab või on oma tegudes petlikult vastuoluline. Issand mõistis
hukka [need, kes olid petlikud], pidades väliselt käske, samal ajal kui nende süda oli kõrk ja
ebasiiras.” (New Testament Student Manual, Church Educational System manual, 2014, lk 68)
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Salmides Matteuse 21:23–27 loeme, et mõned juutide juhid pöördusid templis
Päästja poole ja seadsid kahtluse alla volituse, millega Ta viis läbi oma kuningliku
sisenemise Jeruusalemma ja puhastas templi. Päästja vastas küsides, kas Ristija
Johannese ristimine (või teenimine) oli Jumalast või inimestest. Juhid ei vastanud
Päästja küsimusele, kartes end süüdi mõista või solvata inimesi, kes olid Johannese
prohvetina vastu võtnud. Päästja ütles, et ka Tema ei vasta nendele, kui nemad ei
vasta Tema küsimusele, ja seejärel rääkis Ta kolm tähendamissõna, et näitlikustada
juutide paheliste juhtide tegusid.

Esimene tähendamissõna kirjeldab erinevaid viise, kuidas kaks poega vastasid oma
isale. Loe Matteuse 21:28–30, et leida, kumb poeg sarnanes rohkem viigipuu ja
juutide juhtidega.

Loe Matteuse 21:31–32, et leida, mida Päästja õpetas selle tähendamissõna kaudu
juutide rikutud juhtidele. (Abiks on teadmine, et tölnerid olid maksukogujad ja
hoorad prostituudid. Juutide juhid vaatasid ülalt alla nende mõlema peale, pidades
neid patustajateks.)

Kuidas sarnanesid tölnerid ja hoorad, kes uskusid Ristija Johannesesse, esimese
pojaga tähendamissõnas?

Me õpime sellest tähendamissõnast, et selleks, et Jumala riiki siseneda, peame
kuuletuma meie Taevasele Isale ja parandama meelt oma pattudest, mitte
lihtsalt ütlema või teesklema, et me Talle kuuletume.

2. Loe läbi järgmised lood ja seejärel vasta pühakirjapäevikus kahele
küsimusele.

Noor mees räägib sageli oma vanematele, et ta osaleb Kiriku üritustel, kuigi
käib selle asemel hoopis sõbral külas. Olles Kiriku juhtide ja õpetajate
läheduses, räägib ja tegutseb ta, nagu peaks kinni Taevase Isa käskudest, kuid
muul ajal astub teadlikult paljudest käskudest üle.

Noor naine räägib sõpradega taga mitmeid tüdrukuid oma koolist, kuid
teeskleb nende tüdrukute seltsis olles, et on nende sõber. Ta käib regulaarselt
kirikus ja võtab sakramenti, kuid saadab koosolekute ajal sageli sõpradele
sõnumeid, milles kritiseerib neid, kes on ta ümber.

a. Mida sa ütleksid neile noortele inimestele, et aidata neil oma
käitumist muuta?

b. Lisaks neile lugudele, mil moel võib meil olla veel kiusatus pigem teeselda,
et kuuletume Taevasele Isale, kui tegelikult Talle kuuletuda?

Jätkates Matteuse 21. peatüki uurimist, otsi, mida sa saad teha, et sa ei oleks viljatu
viigipuu sarnane.
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Matteuse 21:33–22:14
Jeesus õpetab tähendamissõnu viinamäest ja kuninglikust pulmast
Loe Matteuse 21:33–41 ja kirjuta
järgnevasse tabelisse, mida sinu arvates
viimased kolm sümbolit tähendavad.
Hea on teada, et aednikud on need, kes
hoolitsevad viinamäe eest ja kaitsevad
seda ning vastutavad selle eest, et see
vilja kannaks. (Kui oled lõpetanud,
võrdle oma vastuseid õppetunni lõpus
toodud vastustega.)

Tähendamissõna viinamäest

(Mt 21:33–41)

Sümbol Tähendus

Majaisand Taevane Isa

Aednikud

Sulased

Majaisanda poeg

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse kokkuvõtlikult, mida sinu arvates
Jeesus selle tähendamissõnaga näitlikustas.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ütles Päästja
tähendamissõna kohta viinamäest:

„[Jumala] suhtlemine inimestega Aadama loomisest alates kuni Inimese Poja
teise tulemiseni on kokku võetud tähendamissõnas viinamäest.

Jumal ise on majaisand, tema viinamägi on maailm ja selle elanikud ning
viinamäele tööle määratud aednikud on inimeste vaimsed järelevaatajad. Need,
keda kividega loobiti, taga kiusati ja tapeti, on prohvetid ja nägijad, kes on
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saadetud inimeste hulka teenima, ning Poeg ja Pärija, kes kurjade aednike ässitamisel tapeti ja
viinamäelt välja tõugati, on loomulikult Jeesus.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd,
1965–1973, 1. kd, lk 593–594)

Selle tähendamissõna kaudu näitlikustas Jeesus Kristus, et sajandeid olid mõned
iisraellaste juhid hüljanud Jumala prohveteid ja et Ta teadis, et tolleaegsed juutide
juhid kavatsesid Ta tappa.

Loe Matteuse 21:43, et leida, kellele antakse Jumala riik (see on Jeesuse Kristuse
Kirik ja evangeeliumi õnnistused) pärast seda, kui juutide juhid on selle hüljanud.

Joseph Smithi tõlge salmile Matteuse 21:53 määratleb paganaid kui rahvast, kellele
antakse Jumala riik. „Vahel osutab [sõna paganad] inimestele, kes ei põlvne
iisraellastest, vahel inimestele, kes ei põlvne juutidest, ja vahel rahvastele, kellel
puudub evangeelium, kuigi nende seas võivad olla mõned iisraeli verd inimesed.”
(Märksõna „Paganad”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org) Kuningriigi viimine
paganatele sai alguse, kui apostlid pärast Päästja ülestõusmist esimest korda
evangeeliumi paganatele viisid. Viimsetel päevadel on see jätkunud evangeeliumi
taastamisega prohvet Joseph Smithi kaudu, kes elas paganarahva hulgas.

Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena oleme nende seas, kellele on antud Jumala
kuningriik. Seega Päästja õpetuse kohaselt salmis Matteuse 21:43 oleme Jeesuse
Kristuse Kiriku liikmetena õigemeelsuse viljade esiletoomise eest
vastutavad.

Evangeeliumiga seotud kogemustest kirjutamine
Evangeeliumiga seotud asjakohastest kogemustest kirjutamine võib aidata sul mõista paremini
evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid. Selliste kogemuste mäletamine ja üleskirjutamine võib
Pühast Vaimust juhituna viia sügavama mõistmise ja tunnistuseni asjadest, millest kirjutad.

4. Joonista pühakirjapäevikusse pilt viljadega viigipuust. Kirjuta iga
vilja juurde sõnad, mis iseloomustavad õigemeelseid asju, mida

peaksime Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena tegema. Mõtle sellele, miks on
meile tähtis tuua esile selliseid vilju. Seejärel kirjuta ajast, mil oled näinud Kiriku
liiget siiral viisil üht neist õigemeelsetest viljadest esile toomas.

Matteuse 21:45–46 kirjeldab, kuidas ülempreestrid ja variserid said pahaseks, kui
taipasid, et kurjad aednikud tähendamissõnas neid sümboliseerisid. Siiski hoidusid
nad käe tõstmisest Päästja vastu, kuna kartsid inimeste reaktsiooni.

Me loeme salmidest Matteuse 22:1–10, et Jeesus Kristus rääkis tähendamissõna,
milles Ta võrdles evangeeliumi õnnistusi pulmapeoga, mille kuningas oma poja
auks korraldas. Inimesed, keda alguses peole kutsuti (kes sümboliseerivad paljusid
juute, kaasa arvatud nende juhte), keeldusid tulemast. Need, keda järgmisena
kutsuti (kes sümboliseerivad paganaid), otsustasid tulla ja pidu nautida.

Loe Matteuse 22:11–14, et leida, mis pulmapeol juhtus.

Miks see külaline peolt minema aeti?
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Kuningas oli täitnud muistset tava, kutsudes kandma pulmas puhtaid ja sobilikke
rõivaid. Siiski otsustas see mees, et ei kanna kuninga antud riideid. Pühakirjades
sümboliseerivad puhas pesu ja kuued sageli nende õigemeelsust ja rikkumatust,
kes on saanud Jeesuse Kristuse lepituse kaudu puhtaks (vt 3Ne 27:19).

Joseph Smithi tõlge salmile Matteuse 22:14 lisab, et mitte iga peol olija ei kanna
peoriideid. Teisisõnu, mitte kõik, kes tunnustavad Päästjat ja võtavad vastu kutse
olla osa kuningriigist, pole valmis ja väärilised elama igavesti koos Tema ja Taevase
Isaga. See tähendamissõna võib viidata inimestele, kes pole veel Kirikuga liitunud –
Jumala kuningriigiga maa peal –, ja inimestele, kes on Kirikuga liitunud, kuid pole
ennast piisavalt hästi Jumalaga igavesti koos elamiseks ette valmistanud.

Mõtiskle, mida sa praegu teed, et võtta vastu Taevase Isa kutse saada kõikide
evangeeliumi õnnistuste osaliseks. Selles õppetunnis õpitu rakendamine võib
aidata sind kõigi nende õnnistuste saamiseks valmistuda.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Matteuse 21:17–22:14 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

Viinamäe tähendamissõna tabeli vastused: aednikud sümboliseerivad iisraellaste
korrumpeerunud juhte, sulased Jumala prohveteid ja majaisanda poeg Jeesust Kristust.
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Keisri kujuga rooma münt

5. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Matteuse 22:15–46
Sissejuhatus
Kui Jeesus jätkas templi juures õpetamist, püüdsid variserid ja saduserid raskeid
küsimusi esitades Teda lõksu püüda. Ta vastas küsimustele edukalt ja ütles, et neil
tuleb kuuletuda maa seadustele ja pidada kinni kahest suurest käsust.

Matteuse 22:15–22
Variserid püüdsid Päästjat lõksu püüda, küsides Temalt, kas maksude maksmine on
seaduslik
Millised on mõned tähtsad seadused, mis valitsus meie ühiskonnas on
kehtestanud? Miks on need sinu arvates tähtsad? ____________________

Leia salme Matteuse 22:15–22 uurides, mida Jeesus Kristus maa seadustele
kuuletumise kohta õpetas.

Pea meeles, et Päästja õpetas elu viimasel nädalal Jeruusalemma templis. Loe
Matteuse 22:15, et leida, mida variserid püüdsid Päästjale teha. „Kõnest saaksid
võrgutada” tähendab, et variserid püüdsid Päästjat tüssata, et Ta ütleks midagi, mis
seaks Ta kahtluse alla.

Loe Matteuse 22:16–17, et leida, kuidas variserid püüdsid Päästjat tüssata. Tuleb
kasuks teada, et Rooma impeeriumi, mille võimu alla kuulus sel ajal ka Iisrael,
valitses keiser.

Küsimus, mille variserid Jeesusele esitasid, oli võimalik lõks, sest kui Ta oleks
öelnud, et Rooma impeeriumile maksude maksmine on õige, oleksid juudid
pidanud Teda roomlaste toetajaks ja oma rahvale ebalojaalseks. Kui Päästja oleks
öelnud, et maksude maksmine ei ole seaduslik, oleksid variserid süüdistanud Teda
reetmises ja teatanud Temast Rooma võimudele.

Loe Matteuse 22:18–21, et leida, kuidas
Päästja variseride küsimusele vastas.

1. Vasta pühakirjapäevikus
küsimusele: miks oli

minu arvates Päästja vastus
variseride küsimusele täiuslik?

Fraas „andke siis keisrile, mis kuulub
keisrile” 21. salmis viitab meie
kohustusele kuuletuda tsiviilseadustele,
näiteks maksuseadusele.

Me õpime nendest salmidest tõe:
Issand ootab, et oleksime head
kodanikud ja kuuletuksime maa
seadustele.

Miks on meie kui Jeesuse Kristuse jüngrite jaoks tähtis olla head kodanikud ja
kuuletuda maa seadustele? (Vt 12UA.) Miks Issand ootab meilt, et oleksime nii
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head kodanikud kui ka head Kiriku liikmed ning kuuletuksime nii maa seadustele
kui ka Tema seadustele?

Loe Matteuse 22:22, et leida, kuidas variserid Päästja vastusele reageerisid.

Matteuse 22:23–34
Päästja õpetab saduseridele abielust ja ülestõusmisest
Lisaks variseridele püüdsid ka saduserid Päästjat Tema sõnadega lõksu püüda, kui
Ta templis õpetas. Loe Matteuse 22:23–28, et leida, kuidas saduserid püüdsid
Päästjat tüssata. Pane tähele, et saduserid uskusid, et „ülestõusmist ei olegi”
(23. salm).

Kuidas sa võtaksid kokku küsimuse, mille saduserid Päästjale esitasid?
____________________

Saduserid ei täitnud meelega Vana Testamendi tava, mis oli mõeldud leskede eest
hoolitsemiseks (vt 5Ms 25:5–6). Nad üritasid selle tavaga liialdada, et ülestõusmise
õpetust kahtluse alla seada.

Loe Matteuse 22:29–30, et leida, kuidas Päästja saduseride küsimusele vastas. Pane
tähele, et see, mida Jeesus ütles, ei saa juhtuda ülestõusmise ajal.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud
päästmisplaani kontekstis salme Matteuse 22:29–30:

„[Jeesus Kristus] mitte ei eita, vaid kitsendab üldlevinud käsitlust, et taevas
võetakse naisi ja minnakse mehele. Ta ütleb, et niipalju kui asi saduseridesse ja
selle maailma lastesse puutub, ei jätku perekond ülestõusmises. ‥

Seepärast, kui nad [need, kes ei taha elada, ei ela või ei saa elada igavese abielu
seaduse järgi] on maailmast väljas, ei võta nad naist ega lähe mehele.

See tähendab, et need, kellele Jeesus rääkis, kes isegi ei usu ülestõusmisse,
rääkimata muudest päästvatest tõdedest, ei võta taevas naisi ega lähe mehele. Need, kes ei ole
õigemeelsed ega usu Jumalat, need, kes elavad maailma tavade järgi, see suur hulk inimesi, kes
ei ole teinud meeleparandust – kõigil neil ei õnnestu saada pärast seda elu täielikku auhinda.”
(Bruce R. McConkie. Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 606)

Issand ilmutas prohvet Joseph Smithile palju igavese abieluga seotud tõdesid. Loe
Õpetus ja Lepingud 132:15–17 ja leia, mida Issand nendes salmides prohvetile
abielu kohta ilmutas.

Kelle kohta ütles Issand, et nad ülestõusmises ei „võta ‥ naist ega lähe mehele”
(ÕL 132:16)?

Ei abiellu „minu ega minu sõna kaudu” (ÕL 132:15) tähendab, et inimene ei ole
oma abikaasaga preesterluse volitusel templis pitseeritud.

Me õpime salmidest Matteuse 22:30 ja Õpetus ja Lepingud 132:15–17, et need, kes
pole preesterluse volitusel pitseeritud oma abikaasaga surelikkuses või
asemiku kaudu templitalitustes, ei ole tulevases maailmas abielus.
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Loe Matteuse 22:31–33, et leida, milliseid teisi tõdesid Päästja saduseridele
ülestõusmise kohta õpetas. Võiksid märkida ära, mida ütles Päästja 32. salmis, mis
osutab sellele, et ülestõusmine on tõeline.

Kuidas inimesed reageerisid, kui kuulsid Päästjat neid õpetusi õpetamas?

Matteuse 22:34–40
Päästja õpetas kahte suurt käsku.

2. Loetle pühakirjapäevikus nii palju käske, kui ühe minuti
jooksul suudad.

Mõned juudi rabid uskusid, et Moosese seaduses oli 613 seadust või käsku. Loe
Matteuse 22:34–36, et leida küsimus, mida üks variser Jeesuselt nende käskude
kohta küsis. Võid selle küsimuse soovi korral pühakirjas ära märkida.

Tõmba Päästja vastust vaatamata pühakirjapäevikus loetletud käskude nimekirjas
ring ümber käsule, mida pead suureks või kõige tähtsamaks.

Loe Matteuse 22:37–40, et leida, kuidas Päästja variseride küsimusele vastas. (Mt
22:36–39 on kuldsalmid. Võiksid need eriliselt ära märkida, et neid tulevikus
hõlpsalt üles leida.)

Issanda juhis „armasta oma ligimest” viitab sellele, kuidas me teisi kohtleme.

Miks peetakse sinu arvates neid kahte käsku kõige suuremateks käskudeks?

Fraas „neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos” (Mt 22:40)
tähendab, et kõik Moosese seaduses ja Vana Testamendi prohvetite kaudu
ilmutatud Jumala käsud olid antud selleks, et aidata inimestel näidata armastust
Jumala vastu, armastust ligimese vastu või mõlemat.

Me õpime nendest salmidest põhimõtte: kui me tõesti armastame Jumalat ja
oma ligimest nagu iseennast, siis püüame pidada kinni kõikidest Jumala
käskudest.

Viita käskude nimekirjale, mille oma pühakirjapäevikusse kirjutasid. Joonista täht
käskude juurde, mis näitavad armastust Jumala vastu, ja ruut nende käskude
juurde, mis näitavad armastust ligimese vastu. (Mõned käsud võivad olla märgitud
nii tähe kui ruuduga.)

Mõtiskle ajale, mil sa otsustasid kuuletuda teatud käsule, et näidata armastust
Jumala ja teise inimese vastu.

Mõtle käsule, millele sa saaksid kuuletuda veelgi ustavamalt, et näidata oma
armastust Taevase Isa või teise inimese vastu. Sea eesmärgiks kuuletuda sellele
käsule veelgi ustavamalt.

Kuldsalmid – Matteuse 22:36–39
Sa peaksid olema võimeline tooma välja iga kuldsalmi konteksti, õpetuse või
põhimõtte ja kuidas seda tõde oma elus rakendada.

Salmide Matteuse 22:36–39 kontekstiks on, et Jeesus Kristus vastas variserile, kes
küsis, milline käsk on suurim. Üheks õpetuseks või põhimõtteks, mida nendes
salmides õpetatakse, on see, et kaks suurimat käsku on armastada Jumalat ja
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armastada oma ligimest. Pane tähele, et 37. salmis öeldakse, et „armasta Issandat,
oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest”
(rõhutus lisatud). Selle kuldsalmi rakendamise üle mõtisklemiseks vasta
küsimustele: kuidas ma saan Jumalale kogu oma südamest, hingest ja meelest
armastust näidata? Kuidas ma saan näidata armastust Jumala laste vastu?

3. Mõtiskle sellele, mida tähendab armastada Jumalat kogu südamest.
Seejärel mõtiskle, mida tähendab armastada Teda kogu hingest.

Seejärel mõtle, mida tähendab armastada Teda kogu meelest. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, millised mõtted sul nende kolme idee kohta tulid.

Matteuse 22:41–46
Jeesus küsib variseridelt, mida nad Kristusest arvavad
Pärast seda, kui Päästja vastas edukalt variseride ja saduseride küsimustele, esitas
Ta mõne küsimuse variseridele. Loe Matteuse 22:41–42, et leida, mida Päästja
variseridelt küsis.

Milliseid küsimusi nende salmide kohaselt Jeesus Kristus variseridelt küsis? Kuidas
variserid vastasid?

Enamik juute teadis, et Kristus või Messias on kuningas Taaveti järeltulija. Variserid
uskusid, et Messiast saab Iisraeli kroonitud kuningas ja et Ta aitab juutidel lüüa
roomlasi ning saada vabaks, nagu kuningas Taavet oli kunagi teinud. Me loeme
salmidest Matteuse 22:43–46, et Jeesus õpetas variseridele, et nende endi
pühakirjade kohaselt oli Kristus palju rohkem kui pelgalt Taaveti poeg – Ta oli
samuti Jumala Poeg. Jeesus luges seda selgitades variseridele ette Psalmid 110:1 (vt
Mt 22:44).

Vanem Bruce R. McConkie on selgitanud: „Kas võib olla mingit küsimust sellest,
kuidas Jeesus tõlgendas Psalmide (Laulude) sõnu? Ta on öelnud, mida see
tähendab: „Isa ütles Pojale, Elohim ütles Jehoovale, istu mu paremale käele, isegi
su maise teenimise järel, seejärel ma tõstan su igavesse hiilgusesse ja ülendusse
koos minuga, kus sa jätkad igavesti minu paremal käel istumist.” Kas see tekitab
mingit imestust, et inspireeritud ülestähendus lõpeb sõnadega „Ja ükski ei

võinud temale sõnagi vastata ja ükski ei julgenud sellest päevast peale temalt midagi enam
küsida”? (Mt 22:41–46)” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ, 1978, lk 102)

4. Mõtiskle, kuidas sa vastaksid järgmistele küsimustele: mida sa
arvad Kristusest? Kelle poeg Ta on? Kirjuta oma mõtted

pühakirjapäevikusse.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Matteuse 22:15–26 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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6. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Matteuse 23
Sissejuhatus
Oma sureliku teenimise viimasel nädalal mõistis Päästja hukka kirjatundjate ja
variseride silmakirjalikkuse ning kurtis, et Jeruusalemma inimesed ei võta vastu
Tema armastust ja kaitset.

Matteuse 23:1–12
Päästja mõistab hukka kirjatundjate ja variseride silmakirjalikkuse
Mõtle sellele, kuidas saab võrrelda sinu pühakirjaraamatut su pereliikmete,
koguduseliikmete ja sõprade pühakirjaraamatutega. Kelle raamat on kõige suurem?
Kellel on pühakirjas kõige rohkem salme ära märgitud ja lisatud märkmeid? Kelle
raamat on kõige ilusam?

Kuidas sa reageeriksid, kui keegi väidaks, et kõige õigemeelsem on see inimene,
kelle pühakirjaraamat on kõige suurem, kellel on kõige rohkem märgistusi ja
märkmeid või kelle pühakirjaraamat on kõige ilusam? ____________________

Miks pole see tõhus viis õigemeelsuse määratlemiseks? ____________________

Kui õigemeelsust määratletaks väliselt nähtava järgi, võib see panna mõningaid
inimesi silmakirjalikke tegusid tegema. „Sõna [silmakirjalik] tähendab üldjuhul
kedagi, kes teeskleb, et on usklik, kuigi ei ole.” (Märksõna „Hypocrite”. – Bible
Dictionary) Samuti võib see viidata kellelegi, kes teeskleb, et ta pole usklik, kuigi
tegelikult on.

Ühe osana Päästja viimasest avalikust sõnumist, mida Ta jagas Jeruusalemma
templis oma sureliku teenimisaja viimasel nädalal, mõistis Ta hukka kirjatundjate ja
variseride silmakirjalikkuse.

Uurides Matteuse 23. peatükki, otsi tõdesid, mis aitavad sul teada, kuidas
reageerida, kui näed teisi silmakirjalikult käitumas, ja mida sa saad teha, et saada
jagu silmakirjalikkusest omaenda elus.

Loe Matteuse 23:1–7, et leida, mida Päästja ütles selle kohta, mille poolest olid
kirjatundjad ja variserid silmakirjalikud. Fraas „Moosese istmel istuvad” (2. salm)
tähendab seda, et kirjatundjatel ja variseridel oli ametijärgne volitus õpetada
õpetust ning tõlgendada ja hallata seadusi. Kirjatundjad olid advokaadid, kes
uurisid Moosese seadust, ja variserid olid usuõpetajad.
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Vastavalt suulisele pärimusele kandsid
juudid tefillineid. Need olid väikesed
nahast karbikesed, mis kinnitati
otsaesisele ja vasakule käele, et näidata,
et nende meel ja süda on pidevalt
pühendatud Jumala seadusele.
Karbikeste sees olid väikesed
pärgamendirullid, mis sisaldasid lõike
Vana Testamendi tekstist. Juudid
kandsid tefillineid, et need aitaksid neil
meeles pidada Jumala käskude järgimist
(vt 2Ms 13:5–10, 14–16; 5Ms 6:4–9;
11:13–21). Issand ei mõistnud hukka
neid, kes tefillineid kandsid, kuid Ta
mõistis hukka need, kes kasutasid neid
silmakirjalikult või tegid need
suuremaks, et teised nende kandmist
märkaksid.

Pühakirjade konteksti mõistmine
Uue Testamendi aegse kultuuri ja tavade õppimine võib aidata meil pühakirju paremini mõista.
Pühakirjade kontekst sisaldab pühakirjasalmides kirja pandud sündmust ümbritsevaid olusid.
Selle konteksti mõistmine valmistab sind ette tundma ära inspireeritud autorite sõnumeid
pühakirjades. Samuti aitab see nii palju kui võimalik vaimselt astuda iga autori maailma ja näha
sündmusi, nagu autor neid nägi.

Soovi korral märgi salmis Matteuse 23:5 ära fraas, mis selgitab, miks kirjatundjad ja
variserid suurendasid oma karbikesi ja tegid „oma palvekaukad laiad”.

Millist nõu Issand salmis Matteuse 23:3 oma apostlitele silmakirjalikkuse
kohta andis?

Me õpime sellest nõuandest tõe: me võime valida Issanda seadustele
kuuletumise isegi siis, kui näeme teisi silmakirjalikult tegutsemas.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: miks on tähtis, et me
otsustaksime kuuletuda Jumala seadustele, isegi kui näeme, et

teised tegutsevad silmakirjalikult?

Loe Matteuse 23:8–10, et leida, mida Päästja inimestel teha ei soovitanud.

Päästja kasutas fraasi „teie kõik olete vennad” (8. salm), et õpetada inimestele, et
nad ei peaks end teistest paremaks, kuna nad on kõik Jumala lapsed ja Tema silmis
võrdsed.

Kirjatundjad ja variserid mõtlesid, et amet ja staatus muudab nad ülemaks. Loe
Matteuse 23:11–12, et leida, keda peab Päästja ülemaks Jumala kuningriigis. Soovi
korral märgi 11. salmis leitu ära.
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Nagu on kirjas nendes salmides, õpetas Päästja inimestele põhimõtet: kui püüame
end teiste suhtes ülendada, meid alandatakse. Alandama tähendab madaldama
või muutma vähem lugupeetuks.

Jeesus õpetas inimestele samuti, et kui me oleme alandlikud ja teenime teisi,
ülendab Issand meid. Fraas „seda ülendatakse” (Mt 23:12) tähendab, et Issand
tõstab meid üles, aitab meil saada rohkem Tema-sarnaseks ja annab meile ülenduse
selestilises kuningriigis.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks me peame teenima teisi selleks, et Issand tõstaks meid üles ja aitaks
meil saada rohkem Tema-sarnaseks?

b. Kuidas aitab alandlikkus meil silmakirjalikkusest üle saada?

Mõtle headele asjadele, mida sa saad teha koolis, kodus ja kirikus. Mõtle, kuhu sa
asetaksid ennast järgmisel skaalal sinu motiivide kohaselt teha häid tegusid ja
püüetes olla alandlik:

Sea eesmärgiks teenida teisi iga päev ja pea meeles, et me kõik oleme Taevase
Isa lapsed.

Matteuse 23:13–36
Jeesus Kristus kuulutab häda kirjatundjatele ja variseridele
Kujuta ette, et on kolm topsi, mille
vahel valida, kust jood. Esimene tops on
väljastpoolt must, teine seest ja kolmas
on puhas. Miks sa tahad juua topsist,
mis on täiesti puhas, mitte osaliselt
puhas? Uurides salme Matteuse
23:13–36, mõtle, kuidas saad kõrvutada
neid kolme topsi sellega, mida
Jeesus ütles.

Me õpime salmidest Matteuse
15:13–36, et Päästja mõistis hukka
kirjatundjate ja variseride silmakirjalikkuse. Vaata need salmid läbi, et leida, mitu
korda kasutas Päästja kirjatundjate ja variseride poole pöördudes sõna häda.
Võiksid nendes salmides sõna häda kõikjal ära märkida. Häda viitab kannatustele,
ahastusele ja kurbusele.

3. Loe viidatud pühakirjasalme ja vasta seejärel pühakirjapäevikus
kahele küsimusele:
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• Matteuse 23:23–24

• Matteuse 23:25–26

• Matteuse 23:27–28

• Matteuse 23:29–36

a. Kuidas olid kirjatundjad ja variserid silmakirjalikud?

b. Milliseid näiteid samalaadsest silmakirjalikkusest näeme tänapäeval?

Loe Matteuse 23:26, et leida, mida Päästja käskis variseridel teha, et oma
silmakirjalikkusest üle saada. Võiksid leitu ära märkida.

Me õpime sellest salmist, et kui me püüame muutuda sisemiselt vaimselt
puhtaks, peegeldub see meie välistes valikutes.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida me peame tegema, et olla seesmiselt vaimselt puhtad?

b. Kuidas saavad meie püüdlused olla seesmiselt vaimselt puhtad aidata meil
ületada silmakirjalikkus?

Mõtle kolmele topsile õppetunni selle osa alguses ja otsusta, milline tops
sümboliseerib kõige paremini sinu praegust vaimset seisundit. Sea eesmärk, mis
aitab sul olla vaimselt täiesti puhas.

Joseph Smithi tõlge suurendab arusaamist salmidest Matteuse 23:23–35, lisades
järgmised selgitused:

• Kirjatundjad ja variserid jätsid mulje, et nad „ei tee vähimatki pattu”, siiski olid
nad tegelikult süüdi „kogu seaduse” (JST, Matthew 23:21) rikkumises.

• Kirjatundjad ja variserid tunnistasid oma „isade vastu”, kuigi olid „ise osalised
samas pahelisuses” (JST, Matthew 23:34).

• Samal ajal, kui nende isad patustasid teadmatusest, patustasid kirjatundjad ja
variserid teadlikult ja pidid oma üleastumiste eest vastust andma (vt JST,
Matthew 23:35).

Me õpime salmidest Matteuse 23:29–33, et Jeesus mõistis hukka juutide vaimsed
juhid, sest nad võtsid omaks varasemad prohvetid, kuid hülgasid selle, kes oli elus.
Just nagu inimesed Jeesuse päevil peame ka meie olema hoolikad, et me ei austaks
vaid varasemaid prohveteid, hüljates tänapäeva elavad prohvetid.

Matteuse 23:37–39
Päästja kurdab, et Jeruusalemma inimesed ei tule Tema juurde
Kuidas kana oma tibusid kaitseb?
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Kui ähvardab oht, koguvad kanad oma
tibud kaitseks oma tiibade alla. Kana
armastab oma tibusid ja ohverdaks neid
kaitstes oma elu.

Loe Matteuse 23:37–39, et leida, kuidas
võrdles Päästja end kanaga.

Kuidas reageerisid Jeruusalemma
inimesed Jeesuse püüetele nad
kokku koguda?

Võiksid märkida ära fraasi „teie koda
jäetakse teil maha” (38. salm). Selles kontekstis tähendab jäetakse maha tühja või
hüljatut. Kuna inimesed ei olnud valmis selleks, et Päästja nad kokku kogub, jäeti
nad kaitseta. Teiste tähenduste hulgas võib see fraas viidata inimeste vaimsele
seisundile Jeesuse ajal, aga ka Jeruusalemma tulevasele hävingule. See võib samuti
viidata templile ja templiõnnistustest ilmajäämisele.

Mida võime saada Jeesuse õpetustest kana ja tibude kohta, kui oleme valmis
selleks, et Päästja meid kokku kogub? Vasta sellele küsimusele, lõpetades lause:
kui oleme valmis selleks, et Päästja meid kokku kogub, siis
____________________.

Tsitaat president Henry B. Eyringilt Esimesest Presidentkonnast tähistab juhiseid,
kus tuuakse ära üks viis, kuidas me saame Päästjale näidata, et oleme valmis
selleks, et Tema meid kokku kogub:

„Ta on öelnud rohkem kui üks kord, et tahab koguda meid enda juurde, otsekui
kana kogub oma pojakesi tiiva alla. Tema sõnul peame me ise tahtma Tema
juurde tulla tasaduses ja piisavas usus Temasse, et parandada meelt „kogu
südamest” [3Ne 10:6].

Üks viis seda teha, on koguneda kokku Tema Kiriku pühadega. Käige oma
koosolekutes ka siis, kui see tundub raske. Kui olete otsustanud, aitab Tema teil

selleks jõudu leida.” (In the Strength of the Lord. – Ensign või Liahona, mai 2004, lk 18)

Otsusta, mida sa teed, et koguneda Päästja juurde, nii et sa saaksid saada osa Tema
hoolest ja kaitsest.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 23. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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6. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Joseph Smith – Matteuse;
Matteuse 24
Sissejuhatus
Jeesus Kristus kuulutas prohvetlikult Jeruusalemma ja templi hävitamisest. Samuti
ilmutas Ta tunnustähti oma teisest tulemisest ja andis juhise ustavatele valvata ja
selleks päevaks valmistuda.

Joseph Smith – Matteuse 1:1–20
Jeesus kuulutas prohvetlikult Jeruusalemma ja templi hävitamisest

1. Pane
pühakirjapäevikusse

kirja üks-kaks küsimust, mis sul
Jeesuse Kristuse teise tulemise
kohta on tekkinud. Otsi täna Joseph
Smith – Matteust uurides vastuseid
küsimustele, mis sa kirja panid.

Joseph Smith – Matteuse on Joseph
Smithi tõlge salmidele Matteuse
23:39–24:56. See asub Kallihinnalises
Pärlis Aabrahami raamatu järel.

Loe Joseph Smith – Matteuse 1:4, et
leida kaks küsimust, mida jüngrid
Jeesuselt küsisid. Võiksid need
küsimused pühakirjas ära märkida.

Salmides Joseph Smith – Matteuse
1:5–20 räägib Päästja esimesest
küsimusest – sellest, kuidas
Jeruusalemm ja tempel hävitatakse.
Salmides 21–37 vastas Ta teisele küsimusele – Tema teise tulemise tunnustähest ja
paheliste hävitamisest.

Loe Joseph Smith – Matteuse 1:5–12, et leida Jeruusalemma hävinguga seotud
tunnustähti.

Kuigi Jeesus ütles, et Tema jüngrid sellel ajal kannatavad, andis Ta tähtsa lubaduse,
et kui me jääme vankumatuks ega lase end võita, siis meid päästetakse. Soovi
korral võiksid selle tõe 11. salmis ära märkida.

Vankumatuks jäämine tähendab, et ei lasta kiusatustel ja kurjal endast võitu saada.
Pühakirjades kasutatakse sõna vankumatu mõnikord koos sõnaga kõrvalekaldumatu
(näiteks vt Moosia 5:15).
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Noorte Meeste ja Noorte Naiste üldjuhatused selgitasid fraasi „vankumatud ja
kõrvalekaldumatud” tähendust. „Mida tähendab olla vankumatu ja kõrvalekaldumatu? Olla
vankumatu tähendab olla kindlalt paigal ja mitte alluda muutusele, olla kindel usus ja
pühendumises ning olla truu ja ustav. Samamoodi tähendab kõrvalekaldumatu, et ollakse
järeleandmatu ja ei lasta end liigutada või kõrvale juhtida. Olla Jeesuse Kristuse evangeeliumis
vankumatu ja kõrvalekaldumatu tähendab otsust Teda järgida, tehes seepärast alati külluses häid
tegusid.” (Steadfast and Immovable. – New Era, jaan 2008, lk 8)

Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist rääkis järgnevast
arusaamast. Märgi ära, kuidas ta kirjeldas „inimest, kes on vankumatu ja
kõrvalekaldumatu”. (Soovi korral kirjuta sõnad, mida ta kasutas, sõna vankumatu
juurde salmis Joseph Smith – Matteuse 1:11.)

„Sõna „vankumatu” viitab sellele, et miski on kindlalt omal kohal, usaldusväärne
ja püsiv, kõigutamatu ja kindel.” (Märksõna „Steadfast”. – Oxford English
Dictionary Online, 2. tr, 1989) Seega on vankumatu ja kõrvalekaldumatu inimene
usaldusväärne, püsiv, täiesti kindel ja peaeesmärgist või missioonist
kõrvalekallutamatu (Steadfast and Immovable, Always Abounding in Good
Works. – New Era, jaan 2008, lk 2).

Sõna päästetud salmis Joseph Smith – Matteuse 1:11 ei tähenda, et meid säästetakse
kõigist eluraskustest.

Loe läbi prohvet Joseph Smithi sõnad ja märgi ära, mida tähendab olla päästetud:
„On vale, et pühad pääsevad kõikidest kohtuotsustest, sel ajal kui pahelised
kannatavad, sest kõik liha peab kannatama ja „pühad pääsevad vaevu” [vt ÕL
63:34]; ‥ paljud õigemeelsed [langevad] haiguste, taudide ja muu ohvriks oma
liha nõrkuse pärast, kuid saavad siiski päästetud Jumala kuningriigis.” (Teachings
of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 253)

Me õpime salmidest Joseph Smith – Matteuse 1:13–20, et Jeesus hoiatas oma
jüngreid, et nad oleksid valmis põgenema mägedesse ja mitte naasma oma koju,
kuna Jeruusalemma rünnatakse ja see hävitatakse. Ta kuulutas prohvetlikult, et
nende päevade katsumused on raskeimad, mida Iisrael on iial näinud.

70. aastal pKr, umbes 40 aastat pärast seda, kui Jeesus oli need sõnad öelnud,
piirasid roomlased Jeruusalemma sisse ja tapsid enam kui miljon juuti ning viisid
ligi 100 000 juuti vangistusse. Tempel hävitati ja kivi ei jäetud kivi peale – just nii
nagu Päästja oli prohvetlikult kuulutanud (vt Joseph Smith – Matteuse 1:3). Siiski
need, kes võtsid Jeesuse hoiatust kuulda, põgenesid turvaliselt Pellasse, linna, mis
asub Jeruusalemmast umbes 80 kilomeetrit kirdes (vt märksõna „Pella”. – Bible
Dictionary).

Kuidas näitlikustab juutide kogemus Päästja sõnadele kuuletumisel vankumatuks
jäämise tähtsust? ____________________
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Mõtle, kuidas elavale prohvetile kuuletumine ja tema järgimine on tänapäeval sama
tähtis kui juutidel, kes Jeesuse hoiatust kuulda võtsid.

Joseph Smith – Matteuse 1:21–37
Jeesus kuulutas prohvetlikult oma teise tulemise tunnustähtedest
Loe Joseph Smith – Matteuse 1:21–23, et leida, miks ilmutas Issand oma teise
tulemise tunnustähed.

Pane tähele, et Päästja hoiatas „valekristuste” ja „valeprohvetite” eest (JSM 1:22).
Need mõisted viitavad igale inimesele, nii Kirikus kui sellest väljas, kes väidab, et
räägib Issanda nimel, kuigi on volituseta, või kes propageerib õpetusi, mis on
elavate prohvetite sõnadele vastupidised. Fraas „äravalitud vastavalt lepingule” 22.
salmis viitab Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetele.

Me loeme nende valekristuste ja valeprohvetite kohta, et nad „eksita[vad], kui
võimalik, ka äravalituid” (JSM 1:22).

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist andis
valekristuste ja valeprohvetite kohta järgmise hoiatuse: „Need valekristused on
maailma valed ususüsteemid ja valeprohvetid on nende süsteemide õpetajad ja
levitajad. Nende õpetused on nii sügavad ja erudeeritud, nende teod nii
suurepärased ja imelised ‥, et isegi väljavalitud saavad peaaegu petta.”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 647)

Mida me saame teha, et vältida petta saamist, isegi kui petjaks on Kiriku liige?

President Joseph F. Smith on Kiriku liikmeid hoiatanud:

„Me võime pidada usaldusväärseks vaid seda, mis tuleb vahetult määratud
kanali, asutatud preesterluse organisatsioonide kaudu, mis on see kanal, mille
Jumal on määranud oma meele ja tahte ilmutamiseks maailmale.

‥ Ja sel hetkel, kui inimesed vaatavad mõne muu allika poole, sel hetkel
paiskavad nad end valla Saatana võrgutava mõju ees ja alistuvad saama kuradi
teenijateks; nad kaotavad silmist tõelise korra, mille kaudu tunda rõõmu

preesterluse õnnistustest; nad astuvad välja Jumala kuningriigi piiridest ja on ohtlikul pinnal.
Alati, kui näete meest tõusmas, väites, et ta on saanud Issandalt vahetu ilmutuse Kiriku jaoks,
sõltumata preesterluse korrast ja kanalist, võite te pidada teda petiseks.” (Gospel Doctrine, 5. vlj,
1939, lk 42)

Loe Joseph Smith – Matteuse 1:24–26, et leida, mida ütles Päästja selle kohta,
kuidas Ta teisel tulemisel ilmub.

Loe Joseph Smith – Matteuse 1:27–31, et leida teisele tulemisele eelnevad
tunnustähed.

Loetle tunnustähed: ____________________
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Pane tähele, et mitte kõik tunnustähed pole negatiivsed. 27. ja 31. salmi kohaselt
kogutakse enne Jeesuse Kristuse teist tulemist Issanda väljavalitud kokku ja
evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas.

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas see prohvetlik kuulutus on
tänapäeval täitumas. Lisa mõtted, kuidas sa saaksid selle

prohvetliku kuulutuse täitumisel osaleda.

Päästja hoiatas, et viimsetel aegadel on „valekristused ja valeprohvetid”, kes
püüavad „eksitada ‥ ka äravalituid” (JSM 1:22). Loe Joseph Smith – Matteuse 1:37,
et leida, kuidas me saame petta saamist vältida.

Kirjuta soovi korral pühakirjas salmi Joseph Smith – Matteuse 1:37 juurde
põhimõte: kui peame Issanda sõnu kalliks, siis meid ei peteta.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem M. Russell Ballardi sõnad.
Märgi ära need loo osad, mis näitlikustavad salmis Joseph Smith – Matteuse 1:37
õpetatud põhimõtet.

„Üks minu tublidest misjonäridest, kes teenis koos minuga, kui olin Torontos
[Kanadas] misjonijuhataja, tuli mind mõni aasta hiljem külastama. Küsisin talt:
„Vanem, kuidas saan sulle abiks olla?”

„Juhataja,” ütles ta, „ma arvan, et ma hakkan oma tunnistust kaotama.”

Ma ei suutnud seda uskuda. Ma küsisin, kuidas see võimalik on.

„Esimest korda elus lugesin ma mormoonidevastast kirjandust,” kõlas vastus. „Mul on küsimusi,
kuid keegi ei anna mulle vastuseid. Ma olen segaduses ja arvan, et mu tunnistus on kadumas.”
(When Shall These Things Be. – Ensign, dets 1996, lk 60)

Kas oled sina või on mõni su tuttav kogenud midagi sellist nagu see endine
misjonär? Millist nõu sa annaksid kellelegi, kes on sellises olukorras? Miks?
____________________

Vanem Ballard jätkas:

„Küsisin, mis tema küsimused on, ja ta rääkis mulle. Need olid tavalised Kiriku-vastased
probleemid, kuid ma tahtsin lisamaterjali koguda, et anda tähendusrikkaid vastuseid. Seega
leppisime kokku uue kohtumise kümne päeva pärast ja ma lubasin, et vastan siis kõikidele tema
küsimustele. Kui ta minema asus, peatasin ta.

„Vanem, sa küsisid minult täna siin mitmeid küsimusi,” sõnasin. Nüüd on mul üks küsimus sulle.”

„Jah, juhataja?”

„Millal sa viimati Mormoni Raamatut lugesid?” küsisin ma.

Ta langetas pilgu. Ta vaatas mõnda aega põrandat. Siis vaatas ta minu poole. „Sellest on kaua
aega möödas, juhataja,” tunnistas ta.

„Olgu,” ütlesin ma. „Sina andsid mulle ülesande. On ainult aus, kui mina annan sullegi ülesande.
Ma tahan, et sa lubaksid, et loed Mormoni Raamatut vähemalt ühe tunni iga päev alates
tänasest kuni meie järgmise kohtumiseni.” Ta nõustus seda tegema.
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Kümme päeva hiljem naasis ta minu kabinetti ja mina olin valmis. Ma tõmbasin oma paberid
välja, et tema küsimustele vastama hakata, kuid ta peatas mu.

„Juhataja,” ütles ta, „seda pole vaja.” Siis ta selgitas: „Ma tean, et Mormoni Raamat on tõde.
Ma tean, et Joseph Smith on Jumala prohvet.”

„See on suurepärane,” ütlesin mina. „Aga sa saad oma küsimustele vastused sellele vaatamata.
Ma töötasin nende kallal kaua aega, nii et istu seal ja kuula.”

Ja nii ma vastasin kõikidele tema küsimustele ja siis küsisin: „Vanem, mida sa sellest õppisid?”

Ja ta vastas: „Andkem Issandale võrdväärselt aega.” (When Shall These Things Be, lk 60)

3. Pane pühakirjapäevikusse kirja viis, kuidas saaksid paremini panna
tallele Issanda sõna (vt Joseph Smith – Matteuse 1:37).

Issanda sõnade tallele panemine aitab vältida petta saamist ja tänapäeva ilmutus
hoiatab meid: „Seiske pühades paikades ja ärge laske ennast kõigutada, kuni tuleb
Issanda päev” (ÕL 87:8). Lisaks pühakirjade uurimisele, et aidata meil Issanda sõna
tallele panna, võime saada Jumala sõna, seistes ja osaledes pühades paikades, nagu
templid ja kogudusehooned, ning tehes tööd selleks, et teha oma kodu pühaks
paigaks. Mõtle, kuidas nendes pühades paikades olemine võib aidata sul õppida
tõelist õpetust ja vältida petta saamist.

Joseph Smith – Matteuse 1:38–55
Jeesus annab oma jüngritele juhiseid Tema teiseks tulemiseks valmistumiseks
Päästja lõpetas selle jutluse, andes oma jüngritele juhiseid, kuidas Tema sõna tallele
panna ja olla valmis Tema teiseks tulemiseks.

Joonista järgmise tabeli lahtritesse lihtsad pildid, mis illustreerivad näiteid, mida
Päästja kasutas, et õpetada Tema teiseks tulemiseks valmistumisest. Seejärel kirjuta
iga joonistuse alla tõde, mille tundsid ära teiseks tulemiseks valmistumise kohta.

Joseph Smith – Matteuse 1:38–39 Joseph Smith – Matteuse 1:40–43

Joseph Smith – Matteuse 1:46–47 Joseph Smith – Matteuse 1:48–54

Me õpime nendest näidetest, et ainult Taevane Isa teab, millal Päästja teine
tulemine aset leiab, ja kui me ootame tunnustähti ja kuuletume Issanda
käskudele, siis oleme Päästja teiseks tulemiseks valmis.

Korda üle Joseph Smith – Matteuses ära toodud tõed ja mõtle, kuidas need tõed
aitavad vastata küsimustele, mis sa õppetunni alguses kirja panid.

Üheks parimaks viisiks, kuidas Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks valmistuda, on
järgida Tema tänapäeva prohvetite ja apostlite õpetusi. Mõtle Kaheteistkümne
Apostli Kvoorumist vanem Dallin H. Oaksi sõnadele:
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„Mis siis, kui Tema tulemise päev oleks homme? Mida me täna teeksime, kui
teaksime, et Issandaga homme – enneaegse surma või Tema ootamatu tuleku
tõttu – kokku saame? Mida üles tunnistaksime? Millised tegevused lõpetaksime?
Milliseid suhteid klaariksime? Mille eest andeks annaksime? Millest
tunnistaksime?

Kui me siis teeksime neid asju, miks siis mitte praegu?” (Preparation for the
Second Coming – Ensign või Liahona, mai 2004, lk 9)

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida ma täna muudaksin, kui
peaksin homme Päästjaga kohtuma?

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Joseph Smith – Matteuse, Matteuse 24. peatükki ja lõpetanud selle
õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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6. ÕPPENÄDAL: 3. PÄEV,

Matteuse 25:
Sissejuhatus
Kui Jeesus Kristus Õlimäel eraviisiliselt oma jüngritele teisest tulemisest õpetas,
rääkis Ta tähendamissõnu kümnest neitsist ja talentidest. Samuti selgitas Ta, et
tagasi pöördudes eraldab Ta õigemeelsed pahelistest.

Matteuse 25:1–13
Jeesus Kristus õpetab tähendamissõna kümnest neitsist
Kujuta ette, mida sa tunneksid, kui oleksid noor mees loos, mille rääkis
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Jeffrey R. Holland, kes kuulis, kuidas
see noor koju naasnud misjonär tunnistuste koosolekul isiklikku kogemust jagas.

„Seejärel rääkis ta, kuidas ta 18aastaselt, vahetult pärast seda, kui ta vanema
ametisse oli pühitsetud, naasis ühelt kohtingult. Sellel kohtingul oli juhtunud
midagi, mille üle ta uhke ei olnud. Ta ei laskunud üksikasjadesse ega olekski
pidanud sellisel avalikul koosolekul laskuma. Tänase päevani ei tea ma, mis
temaga juhtus, kuid see oli küllalt märkimisväärne, et mõjutada tema vaimu ja
enesehinnangut.

Kui ta mõnda aega oma kodu ees autos istus, asjade üle mõtiskles ja juhtunut tõeliselt kahetses,
tormas tema mitteliikmest ema majast otse tema auto juurde. Ühe hingetõmbega rääkis ta, et
poisi noorem vend oli kodus kukkunud ja oma pea ära löönud ning kannatas nüüd mingi hoo või
krampide käes. Mitteliikmest isa oli otsekohe kiirabi kutsunud, kuid abi saabumisega pidi ka
parimal juhul veel aega minema.

„Tule ja aita ometi,” karjus ema. „Kas te Kirikus siis ei tee midagi sellistel puhkudel? Sul on ju
preesterlus. Tule ja aita ometi.” ‥

Kuid sel õhtul, kui keegi, keda ta armastas, vajas tema usku ja tuge, ei saanud see noor mees
aidata. Võttes arvesse tundeid, millega ta oli äsja maadelnud, ja seda, kuidas ta oli end
kompromiteerinud – mistahes ta ka teinud oli –, ei suutnud ta minna Issanda ette ja paluda
vajaminevat õnnistust.” (Väärilisusest tulenev enesekindlus. – Liahoona, apr 2014, lk 58–59)

Mida sa mõtleksid, kui oleksid sellises olukorras olev noor mees? Miks on alati nii
tähtis valmis olla? ____________________

Matteuse 25. peatükis jätkub Päästja õpetus Õlimäel ja siin on kirjas kolm
tähendamissõna ettevalmistusest, mis õpetavad meile, kuidas olla valmistunud
kohtuma Issandaga, kui Ta taas tuleb.

Õlimäel olles õpetas Jeesus Kristus jüngritele oma teisest tulemisest (vt Mt 24).
Kümne neitsi tähendamissõna kaudu õpetas Jeesus, et me peame Tema teiseks
tulemiseks valmistuma.
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Loe Matteuse 25:1–4, et leida selle
tähendamissõna peamised elemendid.
Sa võid leitu soovi korral ära märkida.

Juutide pulmatavade kohaselt läheb
peigmees üksi või „koos oma lähedaste
sõpradega õhtul pruudi majja. Pärast
seal toimunud laulatustseremooniaid
jätkub pulmapidu pidusöögiga
peigmehe majas. Pulmakülalistelt, kes
on rongkäiku kogunenud, oodatakse, et nad kannavad oma lampe või tõrvikuid”,
et näidata, et nad on osa pulmapeost, ning lisada sündmusele valgust ja ilu. (New
Testament Student Manual. Church Educational System manual, 2014, lk 78)

Loe läbi ülejäänud tähendamissõna salmides Matteuse 25:5–13, et leida, mida tegid
viis mõistlikku ja mida viis rumalat neitsit.

Lisaks salmide Matteuse 25:5–13 lugemisele võiksid soovi korral vaadata
lõiku ingliskeelsest videost „They That Are Wise” (ajakood 0:00–5:46), kus

kujutatakse tähendamissõna kümnest neitsist. Leiad video aadressilt LDS.org. Pane
videot vaadates tähele, mida tegid viis mõistlikku neitsit ja mida viis rumalat.

Mõtiskle tähendamissõna järgmiste elementide üle ja pane kirja, mida need sinu
arvates tähendavad:

Peigmees ____________________

Viis mõistlikku neitsit ____________________

Viis rumalat neitsit ____________________

Lambid ____________________

Õli ____________________

Fraasid „kui peigmees viibis” (Mt 25:5) ja „keskööl kuuldi häält” (Mt 25:6) viitavad
Jeesuse Kristuse teisele tulemisele. Mõtiskle, mida me saame nende fraaside kaudu
teise tulemise kohta õppida. Soovi korral kirjuta Jeesus Kristus salmide 5 ja 6 juurde.

Vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, keda
kümme neitsit sümboliseerivad: „Kümme neitsit sümboliseerivad ilmselgelt
Kristuse Kiriku liikmeid, sest kõik olid kutsutud pulmapeole ja kõik teadsid, mida
oli vaja teha, et peigmehe tulles sisse saada. Kuid kui Ta tuli, olid vaid pooled
valmis.” (Preparation for the Second Coming. – Ensign või Liahona, mai 2004,
lk 8)

Soovi korral kirjuta Kiriku liikmed salmide Matteuse 25:1–2 juurde.

Vaata üle salmid Matteuse 25:8–9 ja mõtiskle, miks ei andnud mõistlikud neitsid
oma õli rumalatele neitsitele. President Spencer W. Kimball on õpetanud, mida õli
sümboliseerib ja miks ei saa seda jagada:
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„Keegi polnud isekas ega pahatahtlik. Õli, mida on vaja tee valgustamiseks ja
valguse toomiseks pimedusse, ei saa jagada. Kuidas saaks keegi jagada kuulekust
kümnise põhimõttele, meelerahu õigemeelsest elust, kogunenud teadmisi?
Kuidas saab jagada usku või tunnistust? Kuidas saab jagada suhtumist,
kõlbelisust või misjonikogemust? Kuidas saab jagada templi privileege? Igaüks
peab sellist õli endale ise muretsema. ‥

Tähendamissõnas saab osta õli turult. Meie elus koguneb ettevalmistuse õli tilk tilga järel
õigemeelselt elades. ‥ Iga pühendunud ja kuulekas tegu on tilk meie tagavaradesse.” (Faith
Precedes the Miracle, 1972, lk 255–256)

1. Mõtiskle sellele, mida sümboliseerib tähendamissõnas õli. Koosta
pühakirjapäevikus nimekiri pühendumise ja kuulekuse tegudest,

mis võivad lõpetada lause: Vastavalt president Spencer W. Kimballile võib õli
tähendamissõnas sümboliseerida ‥

Üks tõde, mida saame sellest tähendamissõnast ja president Kimballi
kommentaaridest õppida, on järgmine: me ei saa laenata teistelt vaimset
ettevalmistust. Vaimne ettevalmistumine sisaldab tunnistust, usule pöördumist,
usku ja teisi ande, mis tulevad isiklikult Püha Vaimu kaudu.

Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud:

„Ma soovin nüüd kasutada ühte mitmest võimalikust seletusest kümne neitsi
tähendamissõna kohta, et tuua välja seos tunnistuse ja pöördumise vahel.
Kümme neitsit, kellest viis olid arukad ja viis rumalad, võtsid oma lambid ja
läksid peigmehele vastu. Palun mõtelge neitsite lampidest kui tunnistuse
lampidest. Rumalad neitsid võtsid oma tunnistuse lambid, aga ei võtnud kaasa
õli. See õli on kui pöördumise õli. [---]

Kas viis arukat neitsit olid isekad ega tahtnud õli jagada või viitas nende keeldumine hoopis
sellele, et pöördumise õli ei ole võimalik laenata? Kas on võimalik anda teisele inimesele vaimset
jõudu, mis tuleb pidevast kuulekusest käskudele? Kas teadmist, mis on saadud usinalt
pühakirjade õppimise ja nende üle mõtisklemise teel, on võimalik anda inimesele, kellel on selle
järele vajadus? Kas on võimalik anda rahu, mida evangeelium toob ustavale viimse aja pühale,
edasi isikule, kes seisab silmitsi suure katsumuse või väljakutsega? Selge vastus kõigile neile
küsimustele on „ei”.

Nagu arukad neitsid õigesti rõhutasid, peab meist igaüks enesele ise ostma. Need innustatud
naised ei rääkinud mitte äritehingust, vaid rõhutasid meie isiklikku vastutust hoida oma
tunnistuse lamp alati põlemas ja koguda küllaldane varu pöördumise õli. Seda kallist õli
kogutakse ühe tilga haaval, rida rea peale ja „õpetus õpetuse peale” (2Ne 28:30), kannatlikult ja
järjekindlalt. Pole ühtegi kiiremat teed ega mingit viimasel minutil valmistumist.

„Mispärast, olge ustavad, palvetage alati, hoidke oma lambid korras ja põlevatena ja hoidke õli
enda juures, et te võiksite Peigmehe tulekul olla valmis.” (ÕL 33:17)” (Issandasse pöördunud. –
2012. a sügisene üldkonverents)

Veel üks tõde, mida saame sellest tähendamissõnast õppida, on järgmine: me
valmistume teiseks tulemiseks, tugevdades tunnistust ja pöördudes
igapäevase õigemeelsuse kaudu üha enam usku.

6.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

120



2. Joonista
pühakirjapäevikusse

suur õlilamp. Pidades meeles, et õli
sümboliseerib selles
tähendamissõnas Jeesuse Kristuse
teiseks tulemiseks valmistumist,
koosta lambi sisse nimekiri sellest,
kuidas lisada oma lampi õli. Võimalusel jaga oma mõtteid pereliikmete või
sõpradega ning küsi, mida nad soovitavad sul nimekirja lisada.

Selleks, et mõista, kuidas sa saaksid õigemeelselt elades veel tilkhaaval õli
koguda, võiksid vaadata lõpuni ingliskeelse video „They That Are Wise”

(ajakood 5:46–8:44). Videot vaadates lisa pühakirjapäevikus olevasse nimekirja veel
mõtteid.

Issand kinnitas tänapäeva ilmutuses, et „sel päeval [teisel tulemisel], kui ma tulen
oma auhiilguses, täitub tähendamissõna, mis ma rääkisin kümnest neitsist” (ÕL
45:56).

Loe Matteuse 25:10–12, et leida, mida ütles peigmees rumalatele neitsitele. Kasu
võib olla teadmisest, et Joseph Smithi tõlge selgitab, et peigmees ütles: „Te pole
kunagi mind tundnud.” (JST, Matthew 25:11)

Mida ütleb viie rumala neitsi kohta väide „Te pole kunagi mind tundnud”? Kuidas
erineb Issanda tundmine üksnes Tema kohta teadmisest? (Vt Jh 17:3)

Me õpime nendest salmidest, et selleks, et olla valmis Issanda tulekuks ja
vääriline Tema juurde jäämiseks, peame Teda tundma.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas ma olen Päästjat paremini tundma õppinud?

b. Kuidas võib Päästja tundmine mõjutada minu vaimset valmidust Tema
teiseks tulemiseks?

Jätkates õppetunni alguses poolelijäänud lugu noorest preesterluse hoidjast, kes
polnud vajalikul momendil valmis, selgitas vanem Holland, et noormees jooksis
mööda tänavat ühe oma koguduse vanema mehe maja poole. See vanem mees
andis noormehe väikesele vennale õnnistuse, mis stabiliseeris tema seisundi, kuni
kiirabiarstid saabusid. Vanem Holland jätkas:

„Seejärel ütles too koju naasnud misjonär, kellest ma rääkisin, järgmist: „Mitte
keegi, kes pole kogenud, mida mina tol õhtul kogesin, ei saa teada seda häbi ja
kurbust, mida ma tundsin, kuna polnud vääriline kasutama preesterlust, mida ma
hoidsin. Mälestus on mu jaoks veelgi valusam, sest see oli minu enda väikevend,
kes mu abi vajas, ja minu armsad mitteliikmest vanemad, kes tundsid suurt hirmu
ja kellel oli õigus oodata minust enamat. Kuid ma seisan täna teie ees ja võin

teile lubada,” ütles ta. „Ma pole täiuslik, kuid sellest õhtust alates ei ole ma teinud midagi, mis
ei laseks mul astuda kindlameelselt Issanda ette ja paluda vajaduse korral Tema abi. Isiklik
väärilisus on lahing selles maailmas, kus me elame,” tunnistas ta, „kuid ma võidan selle lahingu.
Ma olen kord oma elus tundnud end hukkamõistu all olevat ja niivõrd, kui see on minu võimuses,
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ei ole mul mingit tahtmist seda enam kunagi tunda. Ja muidugi,” lisas ta, „ongi see ainult minu
enda teha.”” (Väärilisusest tulenev enesekindlus, lk 59)

Mõtle, mida sa pead tegema, et Issanda tulemiseks vaimselt valmis olla. Võid
tõmmata õlilambi joonistusse lisatud nimekirjas ühele-kahele asjale ringi ümber ja
seada eesmärgiks tegutseda nii, et see suurendaks sinu vaimset valmisolekut.

Matteuse 25:14–46
Jeesus Kristus õpetab oma jüngritele tähendamissõnu talentidest ning lammastest ja
sikkudest
Kui su vanemad astuksid tuppa ja annaksid sulle suure summa raha, mida sa
sellega teeksid?

Kui Päästja jätkas oma jüngrite õpetamist oma teisest tulemisest, seostas Ta seda
tähendamissõnaga talentidest. Selles tähendamissõnas andis reisile minev inimene
raha oma kolmele sulasele: viis talenti esimesele, kaks teisele ja ühe kolmandale.
(Talent on rahasumma.)

Loe Matteuse 25:16–18, et leida, mida
sulased oma rahaga tegid.

Me õpime salmidest Matteuse
25:19–23, et kui isand naasis, palus ta
sulastel rääkida, mida nad oma rahaga
olid teinud. Viis talenti ja kaks talenti
saanud sulased olid raha kasutanud
selleks, et oma isanda raha
kahekordistada. Kuid ühe talendiga
sulane oli raha ära peitnud ja selle
tagajärjel polnud tal isandale mingit juurdekasvu ette näidata.

Loe Matteuse 25:24–25, et leida, miks sulane talendi ära peitis.

Selles tähendamissõnas võib talente võrrelda andide ja võimetega, mis Issand on
meile andnud. Hirm võib takistada meil Issanda antud andide ja võimete
kasutamist.

Mis sinu arvates juhtub, kui me hirmu tõttu oma ande ja võimeid ei arenda?

Loe Matteuse 25:26–30, et leida, mis kasutu sulasega juhtus.

Ühe tõena võime sellest tähendamissõnast õppida, et kui me headel eesmärkidel
oma vaimseid ande ei arenda, jääme nendest ilma.

Mõtle, kuidas sa saaksid Issanda töö tegemisel oma ande ja võimeid rohkem
kasutada. Üheks talendiks, mida sa saad kasutada, on tunnistus (vt ÕL 60:2–3).
Võiksid koostada plaani, et oma andeid ja võimeid ustavalt kasutada ja arendada.
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Me õpime salmidest Matteuse
25:31–46, et teisel tulemisel eraldab
Jeesus õigemeelsed pahelistest
samamoodi, nagu karjane eraldab
lambad sikkudest. Kuidas teeb Issand
vahet neil, kes Teda armastavad
(lambad) ja kes mitte (sikud)?

Loe Matteuse 25:40, et leida, mida
Päästja õpetas sellest, kuidas Talle
armastust näidata.

Me õpime sellest salmist, et kui me teisi teenime ja armastame, näitame sellega
armastust Issanda vastu.

Selleks, et paremini mõista, kuidas näidata teisi armastades ja teenides oma
armastust Issanda vastu, võiksid vaadata ingliskeelset videot „Coat”, kus

kujutatakse ühte sündmust president Heber J. Granti lapsepõlvest. Pane vaadates
tähele, keda poiss ja tema ema teenisid.

Mõtiskle, kuidas sa oled teisi viimase 24 tunni jooksul kohelnud. Mõtle, kas sa
käituksid tulevikus samas olukorras teisiti. Otsi järgmise 24 tunni jooksul võimalusi
järgida Püha Vaimu õhutusi ja teisi teenida.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Matteuse 25. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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6. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Matteuse 26:1–30
Sissejuhatus
Kaks päeva enne paasapühi pidas Juudas salanõu juutide juhtidega, kes tahtsid
Jeesust tappa. Paasapüha õhtul seadis Jeesus sisse sakramenditalituse.

Matteuse 26:1–16
Juudas peab salanõu juutide juhtidega, kes tahavad Jeesust tappa
Kas sa oled kunagi näinud filmi või lugenud raamatut, kus kedagi reedetakse? Miks
see inimene reedeti? Kuidas sa end tunneksid, kui lähedane sõber su reedaks?
Jeesuse Kristuse elu viimastest tundidest lugedes pea meeles, et lähedane sõber
reetis Ta.

Muistsete iisraellaste jaoks oli
paasapühade nädal üks tähtsamaid
nädalaid aastas. „Paasapühi hakati
[Moosese ajal] pidama selleks, et aidata
Iisraeli lastel meeles pidada aega, mil
hävitaja ingel möödus nende majadest
ja vabastas nad egiptlaste käest [vt 2Ms
12:21–28; 13:14–15].” Paasapühade ühe
tavana ohverdasid iisraellased talle ja
pritsisid selle vere uksepiitadele.
„Veatud talled, kelle verd kasutati
muiste Iisraeli päästmise tunnustähena,
sümboliseerivad Jeesust Kristust,
Jumala Talle, kelle ohverdus lunastas
kogu inimkonna.” (Märksõna
„Paasapühad”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org)

Loe Matteuse 26:1–2, et leida, mida
Jeesuse Kristuse sõnul pärast
Paasapühi juhtub.

Järgmiseks loe Matteuse 26:3–5, et leida, kes tegi plaani, et Jeesus sel korral tappa.

Miks otsustasid kirjatundjad ja ülempreestrid oodata Jeesuse tapmisega, kuni
paasapühad on läbi?

Me loeme salmidest Matteuse 26:6–13, et kui Jeesus oli Betaanias, tuli Tema juurde
naine ja võidis Teda väga kalli salviga, et austada Tema peatset surma ja matmist.
Mõned Tema jüngrid, teiste seas Juudas, üks kaheteistkümnest apostlist ja
varahoidja, hädaldasid, et salv oleks tulnud vaeste aitamiseks maha müüa. Siiski ei
olnud Juudas tegelikult mures vaeste pärast, vaid oli varas, kes tahtis seda raha
endale (vt Jh 12:4–6).

Loe Matteuse 26:14–16, et leida, mida Juudas tegi pärast seda, kui Päästja teda
hädaldamise eest noomis.
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Pane tähele, et Juudas sai Jeesuse reetmise eest tasu. „Moosese seaduse kohaselt oli
kolmkümmend hõbeseeklit omanikule kompensatsioon orja surma eest (vt 2Ms
21:32). ‥ Reetmise hind väljendab, kui madalalt Juudas ja ülempreetrid Päästjat
hindasid.” (New Testament Student Manual. Church Educational System manual,
2014, lk 81) Samuti täitus nii Vana Testamendi prohvetlik kuulutus Päästja reetmise
kohta (vt Sk 11:12).

Matteuse 26:17–25
Jeesus ja Tema jüngrid peavad paasasöömaaega
Mõtle, millal sa viimati peeglisse
vaatasid. Kuidas võib peegel meile
abiks olla?

Loe läbi Esimesest Presidentkonnast
president Dieter F. Uchtdorfi sõnad, et
leida ja märkida ära, miks on tähtis
näha ennast selgelt, nagu Jumal
meid näeb:

„Kellelegi meist ei meeldi tunnistada, et me kaldume kõrvale õigest kursist.
Tihtipeale väldime me sügavalt oma hinge vaatamist ja oma nõrkuste, piirangute
ja hirmudega silmitsi seismist. Sellest tulenevalt, kui me oma elule peale
vaatame, siis vaatame seda läbi erapoolikuse, vabanduste ja oma väärituid
mõtteid ja tegusid vabandavate lugude filtri.

Kuid meie vaimseks kasvuks ja heaoluks on oluline, et näeksime ennast selgelt.
Kui meie nõrkused ja puudused jäävad varjudesse, ei saa Päästja lunastav vägi neid tervendada
ja tugevaks teha. ‥

Kuidas võime lasta Jumala tõe puhtal valgusel paista meie hinge ja näha ennast, nagu Tema
meid näeb?

Mina soovitaksin kasutada pühakirju ja üldkonverentsi kõnesid kui efektiivseid peegleid, millest
ennast uurida.” (Ega ometi mina see ole, Issand? – 2014. a sügisene üldkonverents)

Mõtle, kuidas võivad pühakirjad ja üldkonverentside kõned olla nagu peeglid, mis
aitavad meil näha, kuidas me peame oma elu parandama.

Uurides salme Matteuse 26:17–25, leia põhimõte, mis võib aidata sul tunda ära oma
nõrkused, nii et sa saad nendest võitusaamise nimel tööd teha.

Me loeme salmidest Matteuse 26:17–19, et Jeesus käskis oma jüngritel leida
paasasöömaajaks Jeruusalemmas ruum.

Loe Matteuse 26:20–21, et leida, mida Jeesus oma jüngritele paasasöömaajal rääkis.

Kui sa oleksid seal olnud, siis mida oleksid neid Jeesuse sõnu kuuldes mõelnud?

Loe Matteuse 26:22, et leida, mida apostlid Jeesuselt küsisid.

Mida õpetab sulle küsimus „Ega ometi mina see ole, Issand?” üheteistkümne
ustava apostli kohta?
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Üks põhimõte, mida me sellest loost õpime, on see, et kui Jeesuse Kristuse
jüngrid Issanda sõnu kuulevad, annavad nad hinnangu oma elule, et näha,
kuidas see nende kohta käib.

President Uchtdorf on öelnud selle loo kohta:

„Tema jüngrid ei kahelnud [Jeesuse] öeldu õigsuses. Nad ei vaadanud ringi ega
näidanud näpuga kellegi teise peale ega küsinud: „Kas see on tema?” ‥

Mida teeksime meie, kui Päästja seda meie kohta ütleks? Kas meie vaataks enda
ümber olijaid ja ütleksime oma südames: „Küllap ta räägib vend Juhansonist.
Mul on alati tema suhtes kahtlusi olnud” või „Küll on hea, et vend Paukson siin
on. Temal on vaja seda sõnumit kuulda”? Või vaataksime me nende vana aja

jüngrite sarnaselt enda sisse ja esitaksime endale selle raske küsimuse: „Ega ometi mina see ole,
Issand?”” (Ega ometi mina see ole, Issand? )

Kas sul on olnud kunagi kiusatust ignoreerida Issanda sõnu või oletada, et need
olid mõeldud kellelegi teisele? Loe läbi president Uchtdorfi sõnad, et leida, mida ta
meid Issanda sõnu kuuldes tegema kutsus:

„Nendes lihtsates sõnades „Ega ometi mina see ole, Issand?” avaldub tarkuse algus ja teerada,
mis viib isikliku pöördumise ja kestva muutuseni. [---]

Me peame heitma kõrvale oma uhkuse, nägema kaugemale oma edevusest ja alandlikult küsima:
„Ega ometi mina see ole, Issand?”

Ja kui Issanda vastus juhtub olema: „Jah, mu poeg [või tütar], on asju, mida sa pead parandama,
asju, millest ma võin aidata sul üle saada”, siis ma palun, et me võtaksime selle vastuse vastu,
alandlikult tunnistaksime oma patte ja puudusi ning muudaksime oma elu, saades paremateks.”
(Ega ometi mina see ole, Issand? )

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse ajast, mil sind õnnistati, kuna
rakendasid oma elus Issanda sõnu. Seejärel pane kirja konkreetne

eesmärk, mida sa teed, et oma elu paremini analüüsida, mil iganes sa Issanda
sõnu kuuled või loed.

Loe Matteuse 26:23–25, et leida, kuidas Päästja apostlite küsimusele vastas. Kohe
pärast seda, kui Jeesus tundis Juudas ära oma reetja, Juudas lahkus (vt Jh 13:30).

Matteuse 26:26–30
Jeesus Kristus seadis paasapühade ajal sisse sakramendi
Pärast paasasöömaaega koos apostlitega seadis Päästja sisse sakramenditalituse.
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Mõtiskle, kuidas sa vastaksid
küsimustele: mida sa tegid, kui viimati
sakramenti võtsid? Millele sa mõtlesid?
Mida sa tundsid?

Loe Matteuse 26:26–29, et leida, mida
tegi Issand leiva ja peekri sisuga.

Me õpime nendest salmidest, et
sakramendi sümbolid kujutavad
Jeesuse Kristuse keha ja verd, mille
Ta meie eest ohverdas.

Joseph Smithi tõlge avardab arusaamist salmidest Matteuse 26:26–28. Loe JST,
Matteuse 26:22, 24–25.

Leia, milliseid inspireeritud muudatusi on tehtud. Kuidas need aitavad meil
sakramendi tähtsat eesmärki mõista?

Me õpime nende inspireeritud muudatuste kaudu, et Jeesus Kristus seadis
sakramendi sisse, et me mäletaksime Teda ja Tema lepitust meie pattude eest.

Võimalusel vaata ingliskeelset videot „Always Remember Him” (5:28), et
mõista sügavamalt sakramendi eesmärki ja tähtsust. Selles videos selgitab

vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist, et sakramendi
eesmärk on meeles pidada Jeesust Kristust ja Tema lepitavat ohverdust. Leiad video
aadressilt LDS.org.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas mõjutab minu tundeid ja kogemusi sakramendivõtmise juures see,
kui püüan pidada meeles Päästjat ja Tema lepitust?

b. Mis on mõned asjad, mis võivad sakramendi ajal mu tähelepanu kõrvale
juhtida?

c. Kuidas aitab selliste tähelepanuhajutajate vältimine sakramendi ajal meil
veelgi vaimsemat kogemust saada?

d. Mida ma saan teha, mis aitaks mul keskenduda Päästjale ja selle talituse
olulisusele sakramendikoosoleku ajal ja Teda kogu nädala jooksul
meeles pidada?

Mida võimaldab Kristuse vere valamine meil salmide Matteuse 26:27–28 kohaselt
sakramenti võttes saada?

Lihtsalt leiva söömine ja vee joomine sakramendi ajal ei tee meid automaatselt
meie pattude andekssaamise vääriliseks. Me peame rakendama usku Jeesusesse
Kristusesse ja võtma osa sakramendist tõelise kavatsusega Teda meeles pidada ja
püüdma Tema käskudest kinni pidada. Väärilisena sakramenti võttes uuendame
oma ristimislepinguid.

Soovi korral kirjuta järgmine põhimõte oma pühakirja: kui me parandame meelt
ja võtame sakramenti tõsise kavatsusega, võime oma patud andeks saada.
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3. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas sa rakendad sakramendiga
seotud tõdesid, mille tundsid ära salmides Matteuse 26:26–30.

Loe uuesti salmi Matteuse 26:29, et leida, millal lubas Päästja järgmine kord
sakramenti võtta.

„Nagu on kirjas salmis Matteuse 26:29, rääkis Päästja oma jüngritele, et Ta ei joo enam viinapuu
viljast, kuni Ta joob koos nendega oma Isa riigis. Seega sakrament mitte ainult ei sümboliseeri
Päästja lepitust, vaid osutab ühtlasi ärevusega ajale, mil Ta naaseb auhiilguses maa peale (vt 1Kr
11:26).

Viimsetel aegadel on Issand prohvet Joseph Smithile ilmutanud üksikasju tulevikusündmustest,
mil Ta joob maa peal viinapuu viljast. Nagu on kirjas Õpetuse ja lepingute 27. osas, ilmutas
Issand, et Ta võtab sakramenti uuesti maa peal koos oma järgijatega, kaasa arvatud paljude
muistsete prohvetitega, nagu Moroni, Eelijas, Ristija Johannes, Eelija, Aabraham, Iisak, Jaakob,
Joosep, kes müüdi Egiptusesse, Peetrus, Jaakobus ja Johannes, „ja samuti Miikaeli ehk
Aadamaga, kõikide isa[ga]” (vt ÕL 27:4–14). Issanda järgijate hulka kuuluvad „kõi[k] ne[ed],
kelle mu Isa mulle maailmast andnud on” (ÕL 27:14). See tähendab, et kui me jääme ustavaks
lepingutele, mille oleme sõlminud, ja peame vastu lõpuni, oleme nende seas, kes võtavad
tulevikus sakramenti koos Päästjaga.” (New Testament Student Manual, lk 83–84)

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Matteuse 26:1–30 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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7. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Matteuse 26:31–75
Sissejuhatus
Ketsemani aias alustas Jeesus Kristus osana lepitusest kõigi inimeste pattude enda
peale võtmist. Juudas reetis Jeesuse juutide juhtidele. Seejärel mõisteti Jeesuse üle
ebaseaduslikult kohut ülempreester Kaifase ees, kus tema vastu esitati
valesüüdistusi. Sel ajal salgas Peetrus kolm korda nende ees, kes tundsid ta ära kui
ühe Jeesuse Kristuse jüngritest, et ta Päästjat tunneb.

Matteuse 26:31–46
Jeesus Kristus kannatab Ketsemani aias
Mõtiskle järgneva üle: juba lapsest
saadik on noorele mehele õpetatud, et
preesterluse kohustuseks on
põhimisjonil teenida. Teismelisena
tunneb ta, et peaks misjonil teenima,
kuid tal on raske otsustada, et läheb
misjonile. Talle pakuvad rohkem huvi
teised võimalused ja ta on mures, et
misjon takistab tal neid
kogemusi saada.

Millistes teistes olukordades võivad
noorte meeste või naiste soovid erineda
sellest, mida Taevane Isa tahab, et nad
teeksid?

Mõtiskle ajale, mil sul oli raske alistada oma tahe Taevase Isa tahtele. Jätkates
Matteuse 26. peatüki uurimist, otsi põhimõtteid, mis võivad sind aidata, kui sul on
raske teha seda, mida Taevane Isa sinult palub.

Meenuta, et salmides Matteuse 26:1–30 räägiti sellest, kuidas Issand sõi koos oma
apostlitega paasapühade söömaajal ja seadis sisse sakramendi. Loe Matteuse
26:31–35, et leida, mida Jeesus prohvetlikult kuulutas selle kohta, mis Tema
apostlitega sünnib.

Selles kontekstis tähendab sõna taganema langema, ära pöörama või hülgama.

Pane tähele, kuidas Peetrus ja teised apostlid Päästja sõnadele vastasid.

Loe Matteuse 26:36–38, et leida, kuhu Jeesus ja apostlid pärast
paasasöömaaega läksid.

Vaata fotosid Õlimäest ja Ketsemani aiast (Piibli ajalooga seotud fotod nr 11 ja
nr 12). Ketsemani oli õlipuude aed, mis asus Õlimäel või selle lähedal, kohe
väljaspool Jeruusalemma müüre. „Sõna ketsemani tähendab õlipressi (märksõna
„Ketsemani”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Märgi salmides Matteuse 26:36–38 ära fraasid, mis kirjeldavad, mida Jeesus
Ketsemani sisenedes tundis.
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Loe Matteuse 26:39, et leida, mida Jeesus pisut kaugemale aeda minnes tegi.

Karikas, millele Päästja viitas, oli sümboolne mõiste kannatuse valust, mida Ta
lepituse ühe osana tundis. Ketsemanis alustas Jeesus kõigi inimeste pattude ja
kannatuste enda peale võtmist, mis oli osa Tema suurest lepitavast ohverdusest.

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud,
mida Jeesus Isalt palus, kui Ta palus, et karikas läheks Temast mööda: „Issand
ütles sisuliselt: „Ma kõnniksin pigem teist rada mööda, kui see peaks olemas
olema. Kui on mõni muu võimalus – ükskõik milline muu võimalus, – võtaksin ma
selle rõõmuga vastu.” ‥ Kuid lõppude lõpuks ei läinud karikas ikkagi mööda.”
(Teaching, Preaching, Healing. – Ensign, jaan 2003, lk 41)

Soovi korral märgi ära fraas „ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas
sina tahad” (Mt 26:39; vt ka ÕL 19:19).

Isegi kui Ta palus Isa eesmärkide täitmiseks teist teed, alistas Jeesus Kristus oma
tahte Isa tahtele viia täide lepitus.

Mõtiskle, mida me saame õppida Jeesuse kohta Tema valmisolekust alistuda
Taevase Isa tahtele isegi siis, kui see tähendas, et Ta peab vastu pidama suurtele
kannatustele ja lõpuks surema.

Lõpeta salmist Matteuse 26:39 õpitu kohaselt pooleliolev lause: me järgime
Jeesuse Kristuse eeskuju, kui me ____________________.

1. Korda üle õppetunni alguses olnud lugu ja olukorrad, mis sa kirja
panid. Seejärel vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas saab

Päästja eeskuju meid nendes olukordades tugevdada?

2. Mõtle ajale, mil sinu soovid erinesid Taevase Isa tahtest, kuid lõpuks
valisid sa Tema tahte järgimise. Pane pühakirjapäevikusse üks

selline kogemus kirja, kui see pole liiga isiklik, ning selgita, miks sa tegid sellise
valiku ja mida selle kohta tundsid.

Too välja üks konkreetne viis, kuidas sa järgid Jeesuse Kristuse eeskuju alistada oma
tahe Taevase Isa tahtele. Võiksid seada endale eesmärgiks tegutseda selle järgi,
mida sa kirja panid.

Vaata üle salmid Matteuse 26:37–38, et leida, millised olid Päästja juhised
Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele Ketsemani aias.

Juhis „valvake minuga” 38. salmis tähendab, et tuleb olla ärkvel, ergas ja valvas.
Selleks, et paremini mõista, miks oli jüngritele vaja Päästja juhist valvata koos
temaga, pane tähele, et Joseph Smithi tõlge lisab selgituse, et jüngrid hakkasid aeda
sisenedes „muutuma väga murelikuks ja ärevaks ning hädaldama oma südames,
mõeldes, et kas see siis ongi Messias.” (JST, Markuse 14:36) Andes jüngritele juhise
valvata koos Temaga, hoiatas Jeesus neid, et nad oleksid valvsad, sest nende usk
Temasse pannakse proovile.

Loe Matteuse 26:40, et saada teada, mida Jeesus avastas, mida Peetrus ja kaks
Sebedeuse poega (Jaakobus ja Johannes) (vt Mt 26:37) olid sel ajal teinud, kui Tema
palvetas.
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Joseph Smiti salmi Luuka 22:45 tõlge
osutab sellele, et nad magasid, „kuna
nad olid täis kurbust”.

Loe Matteuse 26:41, et leida, mida
Jeesus neil teha käskis.

Järgnev on üks põhimõte, mida me
Päästja juhistest nendele apostlitele
õpime: kui me oleme pidevalt valvel
ja palvetame, on meil jõudu
kiusatusele vastu seista.

Mida tähendab sinu arvates fraas „vaim on küll valmis, aga liha on nõder” (Mt
26:41)?

Üheks tähenduseks võib olla, et jüngrid tahtsid küll Päästjale kuuletuda, kuid lasid
oma füüsilisel soovil magada saada võitu vaimsest soovist valvata ja palvetada.
Mõtiskle, kuidas sellest fraasist arusaamine võib aidata meil kiusatustele
vastu seista.

Tsiteerinud salmi Matteuse 26:41, ütles president Henry B. Eyring Esimesest
Presidentkonnast: „[Päästja] hoiatus Peetrusele on samuti meie kõigi jaoks. Hunt,
kes tahab tappa lambad, ründab kindlasti karjast. Nii et me peame valvama ka
iseendid nii nagu teisi.” (Watch with Me. – Ensign, mai 2001, lk 39)

Tuleta meelde, et „valvake” tähendab, et tuleb olla ärkvel, ergas ja valvas. Mõtle,
kuidas vaimne valvamine ja palvetamine võib aidata meil saada võitu nõrkustest ja
vastu panna kiusatusele.

Mõtiskle, kas oled kunagi kiusatusele järele andnud, kuna ei palvetanud ega olnud
valvel. Mõtle, kuidas see valik sind mõjutas. Järgmiseks mõtiskle aegadele, mil
panid kiusatusele vastu palvetades ja valvel olles. Mis on aidanud sul olla vaimsel
valvamisel ja palvetamisel järjepidev?

Pane eraldi paberile või kaardile kirja üks asi, mida sa teed, et paremini pidevalt
valvata ja palvetada. Võiksid seda paberit kaasas kanda, et seda eesmärki endale
meelde tuletada.

Pane tähele, et salmides Matteuse 26:42–46 on kirjas, et Jeesus palvetas Ketsemani
aias kolm korda. Iga kord väljendas Ta tahet kuuletuda oma Isa tahtele.

Matteuse 26:47–75
Jeesus Kristus arreteeritakse ja Tema üle mõistetakse kohut Kaifase ees
Ülempreestrid ja kirjatundjad pidasid salanõu Jeesus Kristus tappa. Nende kuri
plaan seisnes Juudale pistise andmises, valesüüdistuste esitamises,
naeruvääristamises ja isegi Jeesuse piinamises. Päästja oli sunnitud seisma silmitsi
kahe ametliku kohtumõistmisega: esimene oli juutide kohtumõistmine
Jeruusalemma Suurkohtus, kuhu kuulus 71 liiget, sealhulgas leviite, ülempreestreid,
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kirjatundjaid, varisere, sadusere ja teiste poliitiliste vaadetega inimesi, keda juhtis
ülempreester, kelleks tol ajal oli Kaifas. Teine oli roomlaste kohtumõistmine
Pilaatuse ees. Juutide kohtumõistmise ajal süüdistati Jeesust jumalateotuses
(Jumala üle naermine, teotamine või Jumala needmine), kuna Ta kutsus ennast
Jumala Pojaks (vt Mt 26:64–65). Kuna jumalateotus oli juutide probleem ja
roomlastele see muret ei valmistanud, muutsid juutide juhid Jeesust Pilaatuse ette
viies süüdistuse riigireetmiseks. Juutide juhid püüdsid roomlasi veenda, et Jeesus
püüdis end näidata kuningana, lootes, et roomlased Ta keisri reeturina surma
mõistavad. Siiski leidis Pilaatus Rooma kohtumõistmise ajal, et Jeesus on süütu.
Kuid lõpuks kiitis Pilaatus heaks Jeesuse hukkamise, et juutide juhte rahustada.

Loe läbi Gerald N. Lundi sõnad, kellest hiljem sai Seitsmekümne liige: „Kujutage [Jeesust
Kristust,] Teda, kelle vägi, kelle valgus, kelle auhiilgus ilmaruumi korras hoiab, Teda, kes räägib
ning päikesesüsteemid, galaktikad ja tähed tekivad – seismas paheliste inimeste ees ja laskmas
neil end väärtusetuks tunnistada!” (Knowest Thou the Condescension of God. – Doctrines of the
Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, toim. Bruce A. Van Orden ja Brent L. Top,
1992, lk 86)

Isegi kui Jeesusel Kristusel oli vägi hävitada inimesed, kes Teda lõid ja Tema peale
sülitasid, kannatas Ta kõik vabatahtlikult ära. Rooma juhid ja sõdurid ei mõistnud,
et Jeesus oleks võinud kasutada oma piiritut väge, kui see oleks olnud Isa tahe, et
Ta seda teeb.

Uuri Matteuse 26:47–68, et leida, kuidas Jeesus Kristus suutis jätkuvalt end
valitseda ja alistuda oma Isa tahtele, isegi kui pahelised inimesed teda väärkohtlesid
ja Tema üle kohut mõistsid (vt ka 1Ne 19:9). Soovi korral võid sa leitu ära märkida.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse, mis jäi sulle silma Päästja
pühendumises teha hoolimata kõigest Taevase Isa tahet. Samuti

pane kirja, kuidas sa saad järgida Päästja eeskuju kuulekusest.

Pane tähele, et salmis Matteuse 26:56 läks täide Päästja prohvetlik kuulutus, et
apostlid Temast ära pööravad. Siiski oli see ärapöördumine ajutine.

Salmides Matteuse 26:69–75 on kirjas, et kui Jeesuse üle pärast Tema vangistamist
kohut mõisteti, salgas Peetrus Teda teadlikult kolm korda. (NB! Jeesuse
mahasalgamist Peetruse poolt käsitletakse põhjalikumalt Luuka 22. peatüki
õppetunnis.)

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Matteuse 26:31–75 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

7.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV
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7. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Matteuse 27–28
Sissejuhatus
Osana Jeesuse Kristuse tapmise vandenõust tõid juutide juhid Ta Rooma valitseja
Pontius Pilaatuse ette. Pilaatus lasi Jeesust piitsutada ja risti lüüa. Jeesus alistus
kannatustele ja surmale, et täita oma Isa tahet.

Matteuse 27:1–25
Jeesus viiakse Pilaatuse ette ja mõistetakse süüdi, et Ta risti lüüa
Kui sa võiksid valida ühe sündmuse pühakirjadest, mille tunnistajaks sa saaksid
oma silmaga olla, siis millise sündmuse sa valiksid? Miks? ____________________

Selles õppetunnis uurid sa kõige tähendusrikkamaid sündmusi maailma ajaloos.
Kujuta uurides ette, et olid oma silmaga juhtunu tunnistajaks.

Me loeme Matteuse 26. peatükist, et Jeesus arreteeriti ja juutide juhid mõistsid
Tema üle ebaseaduslikult kohut ja mõistsid Ta süüdi. Rooma seaduse järgi ei olnud
juutidel õigust kedagi surma mõista. Seepärast otsisid juutide juhid Rooma seaduse
rikkumist, mille karistuseks Jeesus surma mõistetaks.

Me õpime salmidest Matteuse 27:1–10, et juutide juhid viisid Jeesuse Pontius
Pilaatuse ette, kes oli Rooma valitseja Juudamaal. Kui Juudas seda nägi, kahetses ta
oma otsust Jeesus reeta. Ta püüdis anda tagasi juutide juhtidelt saadud raha ja
võttis seejärel endalt elu. Joseph Smithi tõlge selgitab, et Juudas „poos enese puu
otsa. Ja kohemaid ta kukkus alla ning tema sisikond paiskus välja ja ta suri.” (JST,
Matteuse 27:6)

Kuna hõberahad olid „vere hind” (Mt 27:6) ja seetõttu ei olnud nende ohvrikirstu
panek seaduslik, kasutasid juutide juhid seda raha, et osta potissepa põld
matmispaigaks muulastele (võõramaalastele). Matteus viitas sellele sündmusele kui
prohvetliku kuulutuse täitumisele (vt Sk 11:12–13).

Juutide surve ja hirmu tõttu kaotada inimeste üle kontroll lasi Pilaatus Jeesuse risti
lüüa (vt Mt 27:11–26). (Sul on võimalus nende sündmuste üksikasju rohkem uurida
Johannese 18. ja 19. peatükki käsitlevas õppetunnis.)
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Matteuse 27:26–50
Jeesust piitsutatakse, Tema üle naerdakse ja Ta lüüakse risti
Enne Jeesuse ristilöömist lasi Pilaatus
Teda rooskadega peksta (vt Mt 27:26).
Rooskadega peksmine tähendab
korduvalt löömist piitsaga, mille küljes
on teravad kivi- või luutükid. Sellist
karistamisviisi kasutati tavaliselt sulaste
puhul, samas kui õilsa verega inimesi
või Rooma vabamehi peksti kepiga.
Paljud inimesed ei elanud rooskadega
peksmist sellest põhjustatud tõsiste
kehaliste vigastuste tõttu üle.

Loe Matteuse 27:27–32, et leida, mida
Rooma sõdurid Jeesusele tegid.

Mis sa arvad, miks otsisid sõdurid
kellegi teise, kes Jeesuse risti kannaks?

1. Kujuta ette, et sa oleksid
Küreenest pärit Siimon.

Mida sa oleksid mõelnud või
tundnud, kui oleksid olnud rahva
hulgas ja sind oleks sunnitud Jeesuse risti kandma? Kirjuta vastus
pühakirjapäevikusse.

Salmis Matteuse 27:33 on kirjas, et Jeesus viidi kohta, „mida hüütakse Kolgataks –
see tähendab Pealae asemeks”.

Vanem James E. Talmage Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud selle
kohanime kohta: „Seda nime võidi kasutada, viidates topograafilistele
tunnusjoontele, kui me räägime künkaharjast või kui see koht oli tavaliselt
hukkamiste kohaks. Seda võidi kutsuda nii, et väljendada surma, nagu meiegi
kutsume kolpa surma peaks.” (Jesus the Christ 3. vlj, 1916, lk 667)

Salmides Matteuse 27:34–45 on kirjas, et Jeesus keeldus joomast jooki, mida
tavaliselt ristilöödutele valu leevendamiseks pakuti. Osa ristilöömise pealtvaatajaid
otsustasid Jeesust pilgata ja kiusata.

Loe Matteuse 27:46, et leida, mida Jeesus ristil olles ütles. Võid leitu soovi korral ära
märkida.

Selleks, et sellel hetkel juhtunust paremini aru saada, loe läbi Kaheteistkümne
Apostli Kvoorumist vanem Jeffrey R. Hollandi sõnad:
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„Nüüd räägin ma ettevaatlikult, isegi hardalt, ajast, mis oli arvatavasti kõige
raskem sellel üksildasel teel lepitusele. Ma räägin nendest viimastest hetkedest,
milleks Jeesus oli arvatavasti mõistuspäraselt ja füüsiliselt ettevalmistunud, kuid
milleks Ta polnud arvatavasti valmis ei emotsionaalselt ega vaimselt. See hõlmab
endas viimast kannatusepiiska, ajal mil Jumal oli Temast eemaldunud ja Ta
hüüdis viimses üksilduses: „Mu Jumal! Mu Jumal! Miks sa mind oled maha

jätnud?” [Mt 27:46, rõhutus lisatud] [---]

Ma tunnistan kogu hingest, et ‥ täiuslik Isa ei hüljanud oma Poega sel raskel tunnil. Veelgi
enam, mul on suur usk, et kogu Kristuse sureliku elu jooksul ei olnud Isa oma Pojale arvatavasti
kunagi nii lähedal, kui nendel viimastel piinavatel kannatusi täis tundidel. Sellegipoolest, ‥ Isa
eemaldas Jeesuselt lühikeseks ajaks Tema vaimu tröösti ja oma isikliku läheduse.” (Ükski ei olnud
Temaga. – 2009. a kevadine üldkonverents)

Mis sa arvad, miks kutsus Taevane Isa sel hetkel oma Vaimu Jeesuse juurest ära?

Loe meeldetuletuseks vanem Hollandi sõnu ja märgi ära, mida ta ütles, mis selgitab, miks Jeesus
Kristus koges Vaimu eemaldumist: „Oli vajalik; veelgi enam, see oli ülioluline lepituse täide
minemiseks, et see täiuslik Poeg, kes polnud kunagi kurjasti rääkinud, teinud halba või
puudutanud midagi ebapuhast, pidi saama teada, kuidas ülejäänud inimkond, meie kõik, pattu
tehes ennast tunneme. Et Tema lepitus võiks olla lõpmatu ja igavene, pidi Ta saama teada, mis
tunne on surra mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt, saama teada, mis tunne on jumaliku
vaimu lahkudes, kui alles jääb ainult täielik, armetu, lootusetu üksildustunne.” (Ükski ei olnud
Temaga)

Me võime salmist Matteuse 27:46 ja vanem Hollandi sõnadest õppida, et lepituse
ühe osana pidi Jeesus Kristus tundma Taevase Isa vaimu eemaldumist.

Pattu tehes kogeme vaimset surma – Taevase Isa Vaimu eemaldumist. Kuna Jeesus
Kristus koges vaimset surma ristil, saab Ta meid aidata, kui oleme oma halbade
valikute tõttu Taevase Isa Vaimust eraldatud. Ta saab meid samuti aidata, kui
tunneme end üksildaselt.

Loe Matteuse 27:50. Joseph Smithi tõlge ütleb: „Jeesus kisendas jälle suure häälega
öeldes „Isa! See on lõpetatud! Sinu tahe on sündinud”, ja heitis hinge” (JST, Matteuse
27:54).

Selle salmi Joseph Smithi tõlke kohaselt kannatas Jeesus Kristus, et täita Taevase
Isa tahet.

Uurides eelmises õppetunnis Matteuse 26. peatükki, õppisid sa Päästja
kannatustest Ketsemani aias ja Tema valmisolekust allutada oma tahe Isa tahtele.
Soovi korral kirjuta pühakirjas Matteuse 26:39 ristviitena salmi Matteuse 27:50
juurde, et aidata sul meeles pidada, et Jeesus tegi, mida Ta teha oli lubanud.

Loe Matteuse 27:51, et leida, mis juhtus templis, kui Jeesus suri.
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Jeesuse ajal oli templis kaks ruumi –
püha koht ja pühamast püham. Need
kaks ruumi olid eraldatud eesriide ehk
kardinaga. „Pühamast püham oli
muistse templi kõige püham ruum. See
sümboliseeris Jumala kohalolekut. Kord
aastas, lepituspäeval, läks ülempreester
templi eesriidest läbi ja sisenes
pühamast pühamasse ruumi, kus ta
piserdas patuohvri verd, et lepitada
kogu Iisraeli koguduse patud (vt
3Ms 16). Kui Jeesuse Kristuse surma
hetkel templi eesriie „kärises ‥ kaheks”
(Mt 27:51), oli see dramaatiline sümbol,
et Päästja, Suur Ülempreester, oli läinud
läbi surma eesriide ja sisenemas peagi
Jumala [Isa] juurde.” (New Testament
Student Manual. Church Educational
System manual, 2014, lk 94)

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud,
mida tähendab templi eesriide kaheks kärisemine: „Kristus on nüüd ohverdatud,
seadus on täidetud, Moosia ajajärk on lõppenud, evangeeliumi täius on tulnud
kogu oma valguses ja väes, ning et seda näitlikustada viisil, et kõik juudid
mõistaksid, et kuningriik on võetud nende käest ja antud teistele, käristas
Jumalus templi eesriide „ülalt alla” pooleks. Pühamast püham on nüüd avatud

kõigile ja kõik võivad Talle lepitava vere kaudu siseneda kõikidest kohtadest kõige kõrgemasse ja
pühamasse, see on kuningriiki, kus on igavene elu. ‥ Läbi muistse templi eesriide tehtud
talitused olid sarnased sellele, mida Jeesus pidi tegema, mille Ta on nüüd ära teinud, nii et kõik
inimesed said võimaluse minna läbi eesriide Issanda juurde, et pärida täielik ülendus.” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 830, rõhutus lisatud)

Me saame õppida templi eesriide kärisemisest Kristuse surma hetkel, et Jeesuse
Kristuse lepituse kaudu saame kõik siseneda Jumala juurde, kui me meelt
parandame ja oma lepingutest kinni peame.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas võimaldab Jeesuse Kristuse lepitus meil Jumala juurde tagasi
pöörduda?

b. Mida meie peame tegema, et olla väärilised elama igavesti koos
Taevase Isaga?
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Salmides Matteuse 27:52–66 antakse veel teavet, mis pärast Jeesuse surma juhtus.
Pane tähele, et Matteus pani kirja, et see oli „pärast [Jeesuse] ülestõusmist” (Mt
27:53, rõhutus lisatud), et paljud õigemeelsed inimesed, kes olid surnud, tõusid
samuti üles ja ilmusid paljudele inimestele Jeruusalemmas (vt ka ÕL 133:54–56).

Pärast Jeesuse surma palus Joosepi-nimeline rikas mees Arimaatiast Jeesuse ihu
enesele (vt Mt 27:58, vt ka Jh 19:39). Päästja keha mässiti puhtasse linasse ja asetati
hauda, mis kuulus Joosepile Arimaatiast, ja hauasuu ette veeretati suur kivi.
Ülempreestrite ja variseride õhutusel lasi Pilaatus panna haua juurde valvurid ja
kivi pitseeriti kinni. Miks salmide Matteuse 27:63–64 kohaselt ülempreestrid ja
variserid seda soovisid?

Matteuse 28
Jeesus Kristus tõuseb üles ja ilmub paljudele
Maarja Magdaleena ja teine naine, kelle nimi oli Maarja, tulid salmide Matteuse
28:1–5 kohaselt nädala esimese päeva hommikul ehk pühapäeval haua juurde.
Joseph Smithi tõlge salmile Matteuse 28:2 ütleb, et nad nägid seal kahte inglit.

Pärast Jeesuse Kristuse ülestõusmist pidasid Kiriku liikmed pühana nädala esimest
päeva kui hingamispäeva ja lõpuks ei jätkatud enam seitsmenda päeva pidamist
hingamispäevana. Hingamispäeva tõstmine nädala viimaselt päevalt nädala
esimesele päevale pole nii oluline kui hingamispäeva olemus ja põhimõte.

Loe Matteuse 28:6–7, et leida, mida inglid naistele rääkisid.

Me loeme salmidest Matteuse 28:8–10, 16–18, et naised läksid jüngritele rääkima,
mida nad olid näinud ja kuulnud. Teel ilmus neile Jeesus ja naised „hakkasid tema
jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda” (Mt 28:9). Hiljem, kui jüngrid olid
kuuletunud naiste sõnadele ja läinud Galileasse, ilmus Päästja ka neile. Selleks, et
õppida Jeesuse teistest ilmumistest enne taevasse minemist, vaata „Evangeeliumide
vastavus” (Märksõna „Evangeeliumid”. – Pühakirjajuht).

Loe salmid Matteuse 28:19–20, et leida, mida käskis Päästja oma apostlitel teha.
(Matteuse 28:19–20 on kuldsalm. Võid need salmid soovi korral erilisel viisil ära
märkida.)

Üks põhimõte, mida me võime Päästja süüdistusest oma apostlitele õppida, on see,
et kui me saame tunnistuse Jeesusest Kristusest, on meil kohustus Temast
teistele tunnistada.

Kuldsalmid – Matteuse 28:19–20
3. Täida pühakirjapäevikus ülesanded:

a. Loetle vähemalt kolm viisi, kuidas me saame teistele Jeesusest Kristusest
tunnistada. Seejärel vali oma nimekirjast üks viis ja pane kirja eesmärk,
kuidas sa püüad teistele Jeesusest Kristusest tunnistada.

b. Vasta küsimusele: võttes arvesse Päästja sõnu salmides Matteuse 28:19–20,
mida ma saaksin teha, et valmistuda teenima misjonil?

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:
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Olen uurinud Matteuse 27. ja 28. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus Markuse
evangeeliumisse
Milleks seda raamatut uurida?
Markuse raamat jutustab hoogsalt Jeesuse Kristuse teenimisest, surmast ja
ülestõusmisest, keskendudes sageli Päästja vägevatele tegudele. Tähtsaimad nende
seas on lepitus, millele Markus keskendub kui Jeesuse, kaua oodatud Messia
missiooni keskmele. Uurides Markuse aruannet ja tunnistust sellest, kuidas Päästja
täitis oma lepitava missiooni, võid pöörduda veelgi rohkem evangeeliumisse ja
leida julgust järgida Päästjat.

Kes selle raamatu kirjutas?
Selle raamatu autoriks on Markus (kutsuti ka Johannes Markuseks). Kuigi Markus
ei olnud Jeesuse Kristuse algsete jüngrite seas, pöördus ta hiljem usule ja temast sai
apostel Peetruse abiline. Ta võib olla kirjutanud oma evangeeliumi selle alusel, mida
ta Peetruselt teada sai (vt märksõna „Markus”. – Pühakirjajuht).

Markus ja ta ema Maarja elasid Jeruusalemmas. Nende kodu oli mõnede esimeste
kristlaste kogunemiskohaks (vt Ap 12:12). Markus lahkus Jeruusalemmast, et aidata
Barnabasi ja Saulust (Paulus) nende esimesel misjonireisil (vt Ap 12:25; 13:4–6,
42–48). Hiljem kirjutas Paulus, et Markus oli koos temaga Roomas (vt Kl 4:10; Fm
1:24; talle viidatakse nendes salmides kui Markusele) ja ta kiitis Markust kui
kaaslast, keda oli „väga vaja abiliseametisse” (2Tm 4:11). Peetrus ütleb temast
rääkides „Markus, mu poeg” (1Pt 5:13), viidates nende lähedasele suhtele.

Millal ja kus see raamat kirjutati?
Me ei tea, millal täpselt Markuse evangeelium kirjutati. Tõenäoliselt kirjutas Markus
oma evangeeliumi Roomas ajavahemikul 64 – 70 pKr, ehk võib-olla vahetult pärast
apostel Pauluse märtrisurma umbes 64. a pKr.

Kellele ja miks see raamat kirjutati?
Markuse evangeelium sisaldab üksikasju – näiteks tõlgitud arameakeelseid tsitaate,
ladinakeelseid väljendeid ja selgitusi juudi kultuurist –, mis paistab olema mõeldud
lugejaskonnale, kes koosneb peamiselt roomlastest ja teistest paganarahvastest, aga
samuti nendest, kes olid pöördunud kristlusesse, tõenäoliselt Roomas ja kogu
Rooma impeeriumis. Paljud uskusid, et Markus võis olla koos Peetrusega Roomas
sel ajal, kui paljude Kiriku liikmete usk kogu Rooma impeeriumis pandi tõsiselt
proovile.

Ühe kolmandiku Markuse evangeeliumist moodustavad Päästja õpetused ja
kogemused Tema elu viimasel nädalal. Markus tunnistab, et kannatav Jumala Poeg
võitis lõplikult kurja, patu ja surma. See tunnistus tähendas, et Päästja jüngrid ei
pea kartma. Kui nad kohtasid tagakiusamist, katsumusi või isegi surma, järgisid



nad oma Õpetajat. Nad võisid kindlalt vastu pidada, teades, et Issand aitab neid ja
et lõpuks täituvad kõik Tema lubadused.

Millised on mõned sellele raamatule iseloomulikud
tunnused?
Markuse evangeelium algab äkki ja dramaatiliselt ning säilitab tempokuse,
jutustades katkematus reas sündmusi. Markus kasutas sageli sõnu otsekohe ja kohe,
andes sellega edasi kiire tempo ja tegevuse.

Kuigi üle 90 protsendi Markuses leiduvatest materjalidest on kirjas ka Matteuse ja
Luuka evangeeliumis, sisaldab Markuse aruanne sageli täiendavaid üksikasju, mis
aitavad meil olla veelgi rohkem tänulikud Päästja kaastunde ja Teda ümbritsenud
inimeste reaktsioonide eest (võrdle Mk 9:14–27 ja Mt 17:14–18). Näiteks jutustas
Markus laialt levinud entusiastlikust vastuvõtust, mis sai Päästjale Tema teenimise
algusaegadel osaks Galileas ja mujal (vt Mk 1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9; 4:1). Samuti
jutustas Markus ettevaatlikult kirjatundjate ja variseride negatiivsetest vastustest,
kelle vastuseis kasvas skeptilistest mõtetest kiiresti (vt Mk 2:6–7) salaplaaniks
Jeesus hävitada (vt Mk 3:6).

Markuse evangeeliumis on muuhulgas tähtsateks teemadeks küsimused, kes oli
Jeesus ja kes mõistis Tema identiteeti, samuti on räägitud jüngriks olemise rollist –
keegi, kes peab võtma oma risti enese peale ja järgima Jeesust (vt Mk 8:34). Lisaks
on Markuse evangeelium ainus, kus jutustatakse tähendamissõna seemnekasvust
(vt Mk 4:26–27), kurdi tervendamisest Dekapoli aladel (vt Mk 7:31–37) ja pimeda
mehe järk-järgulisest tervendamisest Betsaidas (vt Mk 8:22–26).

Kokkuvõte
Markuse1–4. Ristija Johannes ristib Jeesuse, kes alustab jutlustamist, kutsub
jüngrid ning teeb imesid. Kui vastuseis Tema suhtes suureneb, õpetab Ta
tähendamissõnade kaudu.

Markuse 5–7. Päästja jätkab imede tegemist, näidates oma kaastundlikkust teiste
suhtes. Pärast Ristija Johannese tapmist toidab Jeesus üle 5000 inimese ja kõnnib
vee peal. Ta õpetab valede pärimuste vastu.

Markuse 8–10. Jeesus Kristus jätkab imede tegemist. Peetrus tunnistab, et Jeesus
on Kristus. Päästja kuulutab prohvetlikult kolmel korral oma kannatustest, surmast
ja ülestõusmisest, kuid Tema jüngrid ei mõista veel täielikult, mida Ta silmas peab.
Ta õpetab neile alandlikkusest ja teenimisest, mida Tema jüngritelt nõutakse.

Markuse 11–16. Oma elu viimasel nädalal tuleb Päästja Jeruusalemma, õpetab
oma jüngreid, kannatab Ketsemanis ja Ta lüüakse risti. Jeesus Kristus on üles
tõusnud.



7. ÕPPENÄDAL:, 3. PÄEV:

Markuse 1
Sissejuhatus
Ristija Johannes kuulutas „meeleparanduse ristimist pattude andeksandmiseks”
(Mk 1:4). Pärast seda, kui Johannes Jeesuse ristis, hakkas Päästja evangeeliumi
kuulutama ning jumalikul väel ja volitusel imesid tegema. Ta ajas välja rüvedad
vaimud ja tervendas pidalitõbise. Kogu Galileas hakkasid levima uudised Tema
tegudest.

Markuse 1:1–20
Jeesus alustab teenimist

1. Palu kahel või enamal inimesel (pereliikmel, sõbral, klassikaaslasel
või kellelgi teisel) jagada sinuga oma tunnistust Jeesusest

Kristusest. Vajadusel anna neile aega mõtisklemiseks ja sinuga oma tunnistuse
jagamiseks. Kirjuta pühakirjapäevikusse nende jagatud tõdedest lühikokkuvõte.

Mõtiskle küsimuste üle:

• Mida hinnalist on mitme inimese, mitte lihtsalt ühe inimese tunnistuse
kuulamises?

• Mis on sinu arvates väärtuslikku Markuse tunnistuse uurimises pärast seda, kui
oled uurinud Matteuse tunnistust?

Loe Markuse 1:1–4, 9–11, et leida sündmus, millega Markus alustab oma
ülestähendust Päästja elust.

Markuse ülestähendus Päästja elust erineb Matteuse omast. See algab ootamatult
ja on tempokas, rõhutades Päästja jumalikkust, keskendudes Tema tegudele ja
imedele. Tõenäoliselt kirjutas Markus selle ülestähenduse selle põhjal, mida ta
õppis apostel Peetruselt. Paljud õpetlased usuvad, et see pandi kirja ajavahemikus
66– 73 a pKr, ajal, mil kristlased kogu Rooma impeeriumis pingelise tagakiusamise
all kannatasid.

Me loeme salmidest Markuse 1:12–20, et pärast seda, kui Jeesus oli 40 päeva
paastunud, kiusas Teda kurat (vt ka Mt 4:1–11). Samuti kuulutas Ta meeleparandust
Galileas ja kutsus jüngreid Teda järgima.

Markuse 1:21–39
Jeesus ajab välja kuradid ja tervendab haige
Milliste ohtudega võib sõdur vaenlase territooriumil silmitsi seista?

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri sõnad:
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„Arvestades kõike maailmas toimuvat, moraalinormide langetamist, kasvate te,
noored, üles vaenlase territooriumil.

Pühakirjadest teame, et taevas oli sõda. Lutsifer mässas koos oma järgijatega
ning „tõugati taevast alla” [Ilm 12:9]. Ta on võtnud endale eesmärgiks ajada
nurja Taevase Isa plaan ning saada kontroll meie mõtete ja tegude üle.” (Juhised
noortele. – 2011. a sügisene üldkonverents)

2. Vasta pühakirjapäevikus
küsimusele: mil moel

juhataja Packeri sõnade ja minu
enda kogemuste kohaselt sarnaneb
elu siin maa peal vaenlase
territooriumil olemisega?

Mõtiskle ajale oma elus, mil tundsid, et
kurja mõjutused ja kiusatused su ümber
sind rususid. Uurides salme Markuse
1:21–37, otsi tõde, mis aitab sind, kui
seisad silmitsi kurja mõjutuste ja
kiusatustega.

Loe Markuse 1:21–22, et leida, mida tegi Jeesus Kapernaumas ja kuidas juudid
sellele reageerisid.

Miks olid juudid Päästja õpetustest hämmingus?

22. salmis mainitud kirjatundjaid peeti Moosese seaduse asjatundjateks. „Neid
kutsutakse vahel käsutundjateks ja käsuõpetajateks. Nad töötasid välja
üksikasjaliku seaduse ja rakendasid seda vastavalt oma aja olukorrale.” (Märksõna
„Kirjatundja”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org) Nad tsiteerisid kuulutades sageli
endisi käsutundjaid. Seevastu Jeesus rääkis oma Isa väel ja volitusel. Ta oli ka suur
Jehoova, kes andis Moosese seaduse. Joseph Smithi tõlge õpetab, et „Ta õpetas neid
nagu keegi, kel on Jumalalt volitus ja mitte volitus kirjatundjatelt” (JST, Matthew
7:37).

Kui Jeesus õpetas sünagoogis, astus Talle vastu mees, keda vaevas rüve ehk kuri
vaim. Loe Markuse 1:23–26, et leida, mida rüve vaim Jeesuse kohta teadis.

Kurjad vaimud, kes püüavad võtta oma valdusesse füüsilisi kehasid, on Lutsiferi
järgijad. Nad elasid Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse juures enne, kui nad taevast
välja visati.

Kui sa oleksid tookord sünagoogis olnud ja näinud, mis juhtus, mida sa Jeesusest
arvaksid?

Loe Markuse 1:27–28, et leida, kuidas inimesed reageerisid sellele, kui nägid Jeesust
rüvedat vaimu mehest välja ajamas.

Ühe tõena õpime sellest loost, et Päästjal on vägi kuradi ja tema järgijate üle.
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3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas võib teadmine, et
Päästjal on vägi kuradi ja tema järgijate üle, sind aidata, kui tunned,

et kurja mõjutused ja kiusatused su ümber sind rusuvad?

Loe läbi Esimesest Presidentkonnast president James E. Fausti sõnad ja märgi ära,
mida me saame teha, et saada kuradile vastu seismiseks suuremat väge:

„Prohvet Joseph Smith ‥ kuulutas: „Kurjadel vaimudel on oma piirid,
kitsendused ja seadused, mille abil neid valitsetakse.” [History of the Church, 4.
kd, lk 576] Seega pole Saatan ja tema inglid kõikvõimsad. ‥

Saatana püüdeid võivad tõkestada kõik, kes tulevad Kristuse juurde, olles
kuulekad evangeeliumi lepingutele ja talitustele. Jumaliku õpetaja alandlikud
järgijad ei pea saama kuradi poolt petetud. Saatan ei toeta, tiivusta ega õnnista.

Ta hülgab need, kelle ta on oma haardesse saanud, häbisse ja viletsusse. Jumala Vaimul on
toetav ja tiivustav mõju.” (Serving the Lord and Resisting the Devil. – Ensign, sept 1995, lk 6, 7)

Prohvet Joseph Smith on õpetanud: „Me tulime siia maa peale, et võiksime saada
keha ja näidata selle puhtana ette Jumalale selestilises kuningriigis. Suur õnne
põhimõte eeldab keha olemasolu. Kuradil ei ole keha ja see on tema karistus. Ta
rõõmustab, kui saab hõivata endale inimese keha, ja kui Päästja ta välja viskas,
siis ta küsis luba minna seakarja [vt Mk 5:1–13], näidates, et ta eelistab sea keha
sellele, et tal ei ole üldse keha. Kõigil olenditel, kellel on keha, on võim nende üle,

kellel seda ei ole.” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 211)

Loe Markuse 1:28, et leida, mis juhtus pärast seda, kui Päästja kurja vaimu
välja ajas.

Siimon Peetrus oli abielus ja me loeme salmides Markuse 1:29–31, et Päästja
tervendas tema ämma palavikust. Me loeme salmidest Markuse 1:32–39, et Jeesus
tervendas paljusid teisi, kes olid haiged, ajas välja palju kuradeid ja jätkas
evangeeliumi kuulutamist kogu Galileas.

Markuse 1:40–45
Jeesus teeb terveks pidalitõbise
Loe Markuse 1:40, et leida, kes tuli Päästja juurde, kui ta jätkas evangeeliumi
kuulutamist Galileas.

Soovi korral võiksid vaadata ingliskeelset videot „Lesson 18: New Testament
Customs – Leprosy” (1:01), mille leiad aadressilt LDS.org.

Muistsel ajal kutsuti pidalitõvesse haigestunud inimest pidalitõbiseks. „Leepra
(pidalitõbi) on krooniline haigus, mis kahjustab nahka, närve, silmi, luid ja liigeseid.
Kui jätta see ravimata, halvab see järk-järgult oma ohvrid, enne kui neile saab osaks
piinarikas surm. Muistses Iisraelis olid pidalitõbised karantiinis [sunnitud elama
väljaspool linna]. Neil kästi hüüda „Roojane!”, et hoiatada kõiki, kes neile
lähenesid, ja nad pidid teavitama oma roojasusest igaühte, kes nendega kontakti
astusid (vt 3Ms 13:45–46).” (New Testament Student Manual, Church Educational
System manual, 2014, lk 103)

Kujuta ette, et sa olid Jeesuse Kristuse päevil pidalitõbine. Kuidas pidalitõbi su elu
mõjutanuks?
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Loe Markuse 1:40, et leida, mida tegi pidalitõbine, kui ta Päästjat nägi.

Kuidas näitas pidalitõbine oma usku Jeesusesse Kristusesse?

Fraas „kui sa tahad” tähendab, et mees tunnistas, et tema tervenemine oleneb
Päästja tahtest. Loe salme Markuse 1:41–42, et leida, kuidas Päästja mehe
anumisele reageeris.

Mõtiskle järgmiste küsimuste üle:

• Kui sa oleksid pidalitõbine, mida oleks sinu jaoks tähendanud see, et Päästja
sind puudutas? Miks?

• Kuidas oleks sinu elu muutunud, kui Jeesus Kristus oleks su pidalitõvest
terveks teinud?

Lugedes Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Bruce R. McConkie sõnu,
märgi ära viisid, kuidas saab pidalitõbe tema sõnul patuga võrrelda (vt 3Ms 14):
„Lisaks laastavatele füüsilistele tagajärgedele suhtuti Piibli aegadel pidalitõvesse
kui patu ja roojasuse sümbolisse. See tähendab, et nii nagu see kuri haigus sööb
ja hävitab inimese füüsilist keha, nii sööb ja rikub patt inimese vaimsust. ‥ Vana
Testamendi aegadel esines juhtumeid, mil mässumeelsed inimesed – Mirjam,

Geehasi ja Ussija – neeti pidalitõvega karistuseks nende halbade tegude eest.” (The Mortal
Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 kd, 1979–1981, 2. kd, lk 45)

On oluline tähele panna, et haigused, nagu pidalitõbi, ei ole põhjustatud patust.
Kuid pidalitõve ja patu mõju on sarnane. Loe uuesti Markuse 1:40–42. Seekord
asenda sõna pidalitõbine sõnaga patustaja ja sõna pidalitõbi sõnaga patt. Leia
lugedes, kuidas me saame võrrelda pidalitõvest tervendamist meie
puhastamisega patust.

Pühakirjade suhestamine
Pühakirjade suhestamine tähendab nende võrdlemist oma eluga. Kui näed sarnasust enda
kogemuste ja pühakirjades kujutatute vahel, oled paremini võimeline evangeeliumi õpetusi ja
põhimõtteid ära tundma. Samuti näed sa, kuidas neid õpetusi ja põhimõtteid oma elus
rakendada.

Kui sa salme sellisel moel loed, siis millised sõnad väljendavad
andeksandmise mõtet?

Kuidas me saame suhestada seda, mida tegi pidalitõbine haigusest puhtaks
saamiseks, sellega, mida meie peame tegema, et meid patust puhtaks tehtaks?
____________________

Me saame pidalitõbise tervendamise suhestamisest patust puhtaks tegemisega
õppida, et kui me rakendame usku ja tuleme Päästja juurde, tunneb Ta meile
kaasa ja teeb meid patust puhtaks. Võiksid kirjutada selle tõe oma pühakirjas
salmide Markuse 1:40–42 juurde.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:
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a. Kuidas me peaksime rakendama usku ja tulema Päästja juurde, nii et Ta
saaks meid pattudest puhtaks teha?

b. Mõtle taas sellele, milline oli pidalitõbise elu enne ja pärast tervendamist.
Kuidas võib kellegi elu muuta Jeesuse Kristuse juurde tulemine patust
puhtaks saamiseks?

c. Millal olen ma näinud kellegi elu muutumas pärast Kristuse lepituse väel
patust puhtaks saamist?

Mõtiskle, millistest pattudest on sind vaja puhastada. Kui sa tuled Päästja juurde,
rakendades Temasse usku palve, meeleparanduse ja kuulekuse kaudu, võib Ta sind
puhtaks teha.

Loe Markuse 1:43–45, et leida, milliseid juhiseid Päästja terveks saanud
pidalitõbisele andis. Moosese seadus nõudis, et need, kes olid pidalitõvest terveks
saanud, näitaksid ennast templis preestrile. Pärast seda, kui preester pidalitõbise
terveks kuulutas, ohverdati, et seeläbi võiks pidalitõbise puhtaks tunnistada, lastes
tal taas suhelda oma pere ja kogukonnaga.

Mida see mees tegi pärast seda, kui Päästja keelas tal sellest teistele rääkida?

Mis juhtus, kui mees levitas uudist oma tervenemisest?

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Markuse 1. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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7. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Markuse 2–3
Sissejuhatus
Jeesus andestas halvatule ja tervendas ta ning kutsus Matteuse Teda järgima. Ta
õpetas kirjatundjatele ja variseridele hingamispäevast. Päästja jätkas paljude
inimeste tervendamist, Ta saatis oma apostlid evangeeliumi kuulutama ja hoiatas
Püha Vaimu teotamise eest.

Markuse 2:1–12
Jeesus andestab halvatule ja tervendab ta
Kujuta ette, et keegi, kes on sulle kallis, kannatab eluohtliku haiguse käes, mis
nõuab erilist ravi. Kellelt sa otsid oma lähedasele abi? Miks? Mida sa oleks valmis
tegema, kui oleks vaid üks arst, kes saaks aidata, kuid selle arsti juurde on raske
aega saada?

Nagu on kirjas salmides Markuse 2:1–4, oli Galileas Kapernauma külas mees
„halvatu” (Mk 2:3), mis tähendab, et ta ei saanud liigutada. Neli meest kandsid ta
majani, kus oli Jeesus, kuid majas oli nii palju rahvast, et nad ei pääsenud sisse.
Neli meest võtsid maja katuse lahti ja lasid halvatud mehe tuppa Päästja juurde.

Loe Markuse 2:5, et leida, mida Jeesus
halvatud mehele ütles.

Loe läbi salmid Markuse 2:6–12, et
leida, mis edasi juhtus.

Pane tähele, et „mõned kirjatundjad”
(Mk 2:6) olid skeptilised Päästja võime
suhtes patud andeks anda. Mõtle
sellele, mida Jeesus kirjatundjatelt küsis
(vt Mk 2:9).

Me võime sellest loost ära tunda tõe:
Jeesusel Kristusel on vägi
tervendada meid vaimselt ja
füüsiliselt.

Markuse 2:13–22
Jeesus kutsub Matteuse Teda järgima
ning sööb koos tölnerite ja patustega
Kui kirjatundjad nägid, kuidas halvatud mees oma voodilt tõusis ja kõndis, said nad
ümberlükkamatu tõendi, et Jeesusel Kristusel on suur vägi haigete tervendamiseks,
ja nad kuulsid, kuidas Ta tunnistas, et Ta võib patud andeks anda. Pole siiski teada,
kas need mehed läksid selles loos hiljem Jeesuse juurde, et oma patud
andeks saada.
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1. Koosta pühakirjapäevikus nimekiri põhjustest, miks inimesed ei
pruugi otsida Issandalt andestust oma pattude eest. Palu

pereliikmel või sõbral sulle nimekirja koostamisel abiks olla.

Uurides edasi Markuse 2. peatükki, otsi tõde, mis julgustab sind Issandalt
andestust otsima.

Loe Markuse 2:13–15, et leida, mida Päästja pärast halvatud mehe
tervendamist tegi.

Leevi sai hiljem tuntuks Matteusena. Ta on see Matteus, kes pani kirja Matteuse
evangeeliumi. Fraas „tollihoone juures istuvat” (Mk 2:14) tähendab, et Matteus oli
tölner, „roomlaste maksukoguja Kapernaumas, [ja] oli ilmselt Heroodes Antipase
teenistuses” (Märksõna „Matteuse”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Paljud
juudid vihkasid tölnereid, sest nägid neis reetureid, kes kogusid omaenda
inimestelt roomlaste jaoks raha.

Pane tähele, et paljud tölnerid ja patustajad võtsid samuti osa Matteuse pidusöögist
koos Jeesuse ja tema jüngritega. Tol ajal tähendas ühine söömaaeg palju rohkemat
kui lihtsalt koos söömist. See näitas osalejatevahelist sõprust ja rahusidemeid.

Loe Markuse 2:16, et leida, kuidas kirjatundjad ja variserid reageerisid, kui nägid
Päästjat nende inimestega koos söömas.

Mis sa arvad, miks kirjatundjad ja variserid Jeesust tölnerite ja patustajatega koos
söömise eest kritiseerisid? ____________________

Loe Markuse 2:17, et leida, mida Päästja kirjatundjate ja variseride kriitikale vastas.
Võiksid tõmmata ringi ümber sõnale, millega Päästja end kirjeldas.

Kasutades sõna arst, kinnitas Päästja taas oma väge tervendada nii vaimselt kui
füüsiliselt. Me õpime 17. salmist, et Päästja soovib aidata meil parandada meelt
oma pattudest ja terveks saada.

Mõtiskle, miks on tähtis uskuda, et Jeesus soovib aidata meil meelt parandada ja
terveks saada.

Vanem Craig A. Cardon Seitsmekümnest on öelnud:

„Issand armastab meid ja soovib, et me mõistaksime, et Ta tahab andeks
anda. [---]

Ometi lubab Ta halastavalt end pigem aja jooksul parandada, nõudmata kohest
täiuslikkust. Ka sureliku nõrkusega põhjustatud rohkete pattude puhul annab Ta
ikka ja jälle andeks nii sageli, kui me meelt parandame ja Temalt andestust
otsime. [vt Mn 6:8].

Seetõttu võib igaüks meist teada, teiste seas ka need, kes püüavad vaevaga saada jagu sellistest
sõltuvust tekitavatest käitumistest nagu mõne aine kuritarvitamine või pornograafia, ja nende
lähedased võivad teada, et Issand märkab meie õigemeelseid jõupingutusi ning andestab
armastavalt, kui meeleparandus on tehtud. ‥ See aga ei tähenda, et inimene võib taas meelega
karistamatult patustama hakata.” (Päästja tahab andestada. – 2013. a kevadine üldkonverents)

Mõtiskle sellele, kas sa oled nagu tölnerid ja patustajad (kes tunnistasid oma
vajadust Päästja järele ja tulid Tema juurde) või nagu kirjatundjad ja variserid (kes ei
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tulnud Päästja juurde, et otsida Tema andestust ja tervendavat väge). Otsusta täna
tulla Päästja juurde ja lasta Tal sind füüsilistes ja vaimsetes vajadustes aidata.

Jeesus õpetas, nagu on kirjas salmides Markuse 2:18–22, miks Tema jüngrid ei
paastunud, kui Ta oli koos nendega. Samuti õpetas Ta, miks oli mõnel inimesel
Tema evangeeliumi raske vastu võtta (vt Mt 9:14–17).

Markuse 2:23–3:6
Jeesus õpetab hingamispäevast
Kas oled kunagi otsustanud mitte osaleda mingil üritusel, selleks et kuuletuda
käsule hoida hingamispäeva pühana? Kui uurid edasi Markuse 2. ja 3. peatükki,
mõtiskle küsimuse üle: kuidas sa tead, kas tegevus on hingamispäevale kohane
või mitte?

Loe Markuse 2:23–24 ja Markuse 3:1–2, et leida, mida tegid Päästja ja Tema jüngrid,
mis oli saduseride arvates hingamispäeva seaduse rikkumine.

Pea meeles, et juutide õpetajad lisasid Moosese seadusele oma reegleid ja
tõlgendusi, mida kutsuti suuliseks seaduseks ehk pärimuseks. Need lisatud reeglid
olid mõeldud selleks, et vältida Jumala seaduse rikkumist, kuid need takistasid
mõnel inimesel teatud käskude tõelisest põhjusest arusaamist, muuhulgas näiteks
hingamispäeva pühana pidamise käsk.

Loe Markuse 2:27–28 ja pane seejärel tähele, kuidas Joseph Smithi tõlge selgitab,
miks andis Issand meile hingamispäeva:

„Seetõttu anti inimesele puhkepäevaks hingamispäev ja samuti et inimene austaks
Jumalat ja mitte selleks, et inimene ei peaks sööma,

sest Inimese Poeg lõi hingamispäeva, seetõttu Inimese Poeg on ka hingamispäeva
Issand.” (JST, Mark 2:26–27)

Loe Markuse 3:3–5, et leida, mida Päästja õpetas kuivanud käega mehe
tervendamisest hingamispäeval.

Lõpeta järgmine tõde selle kohaselt, mida me õppisime Joseph Smithi tõlkest ja
salmidest Markuse 3:3–5: me saame hingamispäeva pühana pidada,
____________________.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas me saame Jumalat Tema pühal päeval ülistada?

b. Millised on mõned näited sellest, kuidas hingamispäeval häid tegusid teha?

Loe salme Õpetus ja Lepingud 59:9–13. Seejärel loe Esimesest Presidentkonnast
president James E. Fausti sõnu ja mõtle, kuidas sa saad olla kindel selles, mida on
hingamispäeval kohane teha:
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„Kust läheb piir, mis on hingamispäeval lubatud ja mis mitte? Juhiste piires peab
igaüks meist sellele küsimusele ise vastuse leidma. Kuna need juhised leiduvad
pühakirjades ja tänapäeva prohvetite sõnades, tuleb need samuti kirjutada meie
südamesse ja neid juhtida meie südametunnistusega. ‥ On üsna ebatõenäoline,
et esineks mõni tõsine hingamispäeva pühitsemise rikkumine, kui me tuleme
alandlikult Issanda ette ja pakume Talle oma südant, hinge ja meelt. (Vt Mt

22:37.)

Igaüks meist peab otsustama, mis on hingamispäeval sobilik, mis mitte, püüdes Issandaga aus
olla. Me peaksime hingamispäeval tegema seda, mida peame tegema ja mida peaksime tegema
kummardamise vaimus ning seejärel oma teisi tegevusi piirama.” (The Lord’s Day. – Ensign, nov
1991, lk 35)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas olen ma tundnud end õnnistatuna, kui olen püüdnud
hingamispäeval kummardada Jumalat ja teha häid tegusid?

b. Milline on üks viis, kuidas ma saan hingamispäeva paremini pühana hoida?

Markuse 3:7–35
Jeesus tervendab paljusid inimesi, saadab oma apostlid evangeeliumi kuulutama ja
hoiatab Püha Vaimu teotamise eest
Nagu on kirjas salmides Markuse 3:7–35, läks Jeesus Galilea järvele ja tervendas
palju inimesi, kes Talle seal järgnesid, kaasa arvatud mõne, kel olid rüvedad
vaimud. Pärast kaheteistkümne apostli valimist pühitses Jeesus nad ning saatis
evangeeliumi kuulutama, inimesi tervendama ja kuradeid välja ajama. Seejärel
hoiatas Ta kirjatundjaid, et nad ei räägiks teotavalt Pühast Vaimust, ja õpetas, et
Tema perekonnaks on inimesed, kes teevad Taevase Isa tahet. Sa õppisid mõnest
sellisest sündmusest, kui uurisid salme Matteuse 12:22–35.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Markuse 2. ja 3. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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8. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Markuse 4–5
Sissejuhatus
Jeesus õpetas Galilea järve kallastel, kasutades tähendamissõnu. Järvel olles
vaigistas Päästja tormi ja Tema jüngrid imetlesid Tema väge loodusjõudude üle.
Jeesus näitas oma üleolekut kuraditest, ajades nad mehest välja. Kapernaumas
teenides tervendas Ta veritõbise naise ja tõstis Jairuse tütre surnuist üles.

Markuse 4
Jeesus õpetab Jumala kuningriigist, kasutades tähendamissõnu, ja vaigistab tormi
Mõtle kõige tugevama tormi peale,
mida oled kogenud. Mõtiskle, kuidas sa
kirjeldaksid oma kogemust kellelegi,
kes seda tormi ei näinud.

Kuidas teatud probleemid ja raskused
elus sarnanevad tormiga?

1. Joonista
pühakirjapäevikusse

järgnev tabel. Seejärel kirjuta
vastavatesse veergudesse näited
füüsilistest, vaimsetest, hingelistest
ja sotsiaalsetest tormidest, mida
noored võivad kogeda.

Füüsiline Vaimne Hingeline Sotsiaalne

Uurides Markuse 4. ja 5. peatükki, otsi põhimõtteid, mis saavad sind
elutormides aidata.

Me loeme salmidest Markuse 4:1–34, et Jeesus õpetas Galilea järve kallastel
rahvahulgale mitmeid tähendamissõnu. (Selles õppetunnis neid salme ei käsitleta,
sest sa õppisid nendest tähendamissõnadest juba Matteuse 13. peatükki uurides.)

Loe Markuse 4:35–38, et leida, milline probleem tekkis, kui Päästja ja Tema jüngrid
Galilea järve ületasid.
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Galilea järv asub rohkem kui 200
meetrit allpool merepinda ja on kolmest
küljest ümbritsetud mägedega.
Mõnikord tormavad mäenõlvadelt alla
tuuled, mis tekitavad sellel suhteliselt
väikesel veemassiivil ootamatuid
kõrgete lainetega tugevaid torme.
Mõned jüngrid olid kogenud
kalamehed, kuid üle paadi käivate
lainetega tormi tõttu „hakkasid nad
kartma ja sattusid ohtu” (JST, Luke 8:23).

Kui sa oleksid koos Jeesuse ja jüngritega sellistes oludes paadis olnud, mida sa
oleksid võinud mõelda ja tunda, kui oleksid abi saamiseks Päästja poole pöördudes
leidnud Ta magavat?

Loe Markuse 4:39–40, et leida, mida Päästja jüngrite abipalvele vastas. Soovi korral
võiksid märkida pühakirjas ära fraasid „jää vakka” ja „ole vait” (Mk 4:39). Samuti
võiksid soovi korral panna pühakirja või pühakirjapäevikusse kirja põhimõtte: kui
otsime raskuste või hirmu korral Päästjalt abi, võib Ta anda meile rahu.

Mõtiskle hetkeks, mida tähendab raskuste või hirmu korral Päästjalt abi otsida.
Mõtle, kuidas sa seda teha saaksid.

Loe Markuse 4:41, et leida, mida jüngrid Jeesuse kohta küsisid. Võiksid pühakirjas
selle küsimuse ära märkida.

Kui sa oleksid olnud seal, et jüngrite küsimusele vastata, mida sa oleksid neile
Jeesuse Kristuse ja Tema väe kohta öelnud? ____________________

Kuidas mõjutab sinu usku teadmine, et Jeesusel Kristusel on vägi vaigistada
rasketel aegadel torme ja anda rahu?

2. Loe või kuula laulu „Issand, näe, tõusnud on raju” (Kiriku
lauluraamat) sõnu ja mõtiskle selle sõnumi üle. Mõtle ajale, mil sa

pöördusid elutormi ajal Issanda poole või tegi seda mõni su tuttav. Kuidas aitas
Päästja vaigistada tormi või kuidas Ta andis rahu? Kirjuta pühakirjapäevikusse,
mida sa saad teha, et otsida Päästja abi oma elu rasketel aegadel.

Markuse 5:1–20
Jeesus tervendas mehe, ajades temast kuradid välja
Markuse 5:1–18 on kirjas, et Jeesus tervendas mehe, kelles oli palju „rüvedaid” ehk
kurje vaime. Pärast seda, kui rüvedad vaimud olid mehest välja aetud, läksid nad
sigade sisse, kes end seejärel raevukana kaljult alla järve kukutasid. Kui mees oli
terveks tehtud, tahtis ta jääda Jeesuse juurde.

Loe Markuse 5:19–20, et saada teada, mida Jeesus sel mehel teha käskis.

Üks põhimõte, mida sellest loost õppida, on see, et kui me kogeme oma elus
Päästja väge, võime teistele Tema õnnistustest ja kaastundest tunnistada.
Siiski, kui kogemus on väga püha, ei peaks sa seda jagama, välja arvatud juhul, kui
Püha Vaim seda jagama õhutab.
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Mõtiskle, kuidas või kellele sa võiksid tunnistada Päästja õnnistustest ja
kaastundest oma elus.

Markuse 5:21–43
Jeesus tervendab veritõbise naise ja tõstab Jairuse tütre surnuist üles
Vanem Shayne M. Bowen Seitsmekümnest rääkis oma pereelust järgmise valusa
kogemuse:

„4. veebruaril 1990 sündis meie perre kuues laps – kolmas poeg. Panime talle
nimeks Tyson. ‥

Kui Tyson kaheksakuuseks sai, tõmbas ta endale kurku kriiditüki, mille ta vaibalt
oli leidnud. Kriit jäi Tysonile kurku kinni ning ta ei saanud enam hingata. Tema
vanem vend jooksis,Tyson süles, trepist üles ja karjus hüsteeriliselt: „Laps ei
hinga, laps ei hinga!” Me hakkasime teda elustama ja helistasime kiirabisse.

Parameedikud jõudsid kohale ja viisid Tysoni haiglasse. Palvetasime ooteruumis kogu südamest,
et Jumal laseks sündida imel. Pärast lõputuna näivaid minuteid tuli arst ooteruumi ja teatas:
„Mul on väga kahju. Me ei saanud tema heaks enam midagi teha. Võite tema juurde jääda nii
kauaks, kui soovite.” Seejärel ta lahkus.” (Sest mina elan ja ka teie peate elama. – 2012. a
sügisene üldkonverents)

Kui Tyson oleks olnud sinu vend, mida sa oleksid tol hetkel mõelnud või tundnud?

Kuidas võib selline kogemus kellegi usu proovile panna?

Loe Markuse 5:21–24, et leida, kuidas juutide juht Jairus seisis silmitsi samasuguse
murega, mis võis tema usu proovile panna.

Loe Markuse 5:25–26, et leida, kes oli Jeesusele Jairuse koju järgnenud
rahva hulgas.

Kuigi Uue Testamendi ülestähendused ei määratle täpselt naise veritõbe (Mk 5:25)
või verejooksu, teame, et see oli talle isiklikult probleemiks. Veelgi enam, Moosese
seaduse järgi peeti inimest, kel oli verega seotud haigus, rituaalselt roojaseks (vt
3Ms 15:19–33). Tõenäoliselt tähendas see, et see naine oli 12 haiguseaasta jooksul
olnud põlu all ja kõrvale tõrjutud. Meeleheide, mida ta oma olukorra tõttu tundis,
oli tõendiks tõsiasjast, et ta „oli kulutanud kogu oma vara” (Mk 5:26), otsides
arstidelt abi.

Loe Markuse 5:27–34, et leida, mida see naine tegi, et saada Päästjalt abi. Fraas
„läks rahvahulga seas tema selja taha” (Mk 5:27) viitab sellele, et tal oli raske
rahvahulgast läbi murda, et ta saaks Jeesuse kuube puudutada.

Me saame selle naise kogemusest õppida, et kui me oma püüete kaudu Tema
juurde tulla näitame usku Jeesusesse Kristusesse, võib Ta meid terveks teha.

Ole oma usule truu

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on soovitanud, kuidas käsitleda
elus tekkida võivaid raskeid probleeme ja küsimusi:
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„Ärge hakake probleemide ja küsimuste tekkides otsima usku, korrutades endale, kui vähe teil
seda on, ning lastes uskmatusel sedasi mõjule pääseda. ‥ Ma ei palu teil teeselda, nagu teil
oleks usku, mida teil tegelikult pole. Ma palun hoopis, et te jääksite ustavaks usule, mis teil juba
on. ‥

See on käimasolev jumalik töö, mida saadavad võrratud õnnistused. Seega palun ärge liialt
muretsege, kui aeg-ajalt kerkib esile probleeme, mida tuleb uurida, mõista ja lahendada. Seda
juhtub ikka. Selles Kirikus trumpab alati see, mida me teame, üle selle, mida me ei tea. Meil tuleb
meeles pidada, et selles telestilises maailmas tuleb meil kõigil usus käia.” (Issand, ma usun. –
2013. a kevadine üldkonverents)

Oluline on meeles pidada, et meie tervenemine ükskõik millisest haigusest usu
kaudu Jeesusesse Kristusesse ei olene ainult meie püüetest tulla Tema juurde, vaid
samuti Jumala ajastusest ja tahtest, nagu see sündis naisega, kes katsus
Jeesuse kuube.

Mõtiskle selle üle, et kui Jeesus Kristus peatus, et aidata veritõbist naist, ootas Jairus
tõenäoliselt rahutult, et Päästja tuleks temaga ja aitaks ta tütart.

Loe Markuse 5:35, et leida teade, mis Jairusele sel ajal edastati, kui Jeesus naise
aitamiseks peatus.

Millised oleksid olnud tol hetkel sinu mõtted ja tunded, kui sa oleksid olnud Jairus?

Loe Markuse 5:36, et leida, mida Päästja Jairuse usu toetamiseks ütles. Võid leitu
soovi korral ära märkida.

Me saame sellest loost õppida, et usu rakendamine Jeesusesse Kristusesse
nõuab, et me jätkaksime Temasse uskumist isegi siis, kui oleme ebakindlad.

Mõtiskle küsimuste üle: kuidas me saame seda põhimõtet oma elus rakendada?
Miks paneb Jumal minu arvates meie usu aeg-ajalt proovile?

Loe Markuse 5:37–43, et leida, mis juhtus Jairuse tütrega. Pane tähele, et need, kes
naersid Jeesuse üle (vt Mk 5:40), olid vilepuhujad ja käratsev rahvas (vt Mt
9:23–24), mitte Peetrus, Jaakobus, Johannes või tüdruku vanemad.
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Jeesus tõstis Jairuse tütre surnuist üles.

Mõnikord vaigistab Päästja meie elu
tormid, kõrvaldades raskuse või hirmu,
mida kogeme. Teinekord ei kõrvalda Ta
meie katsumust, nagu näitlikustab
vanem Boweni lugu tema poja surmast.
Siiski, kui me rakendame jätkuvalt usku
Jeesusesse Kristusesse isegi ebakindluse
aegadel, annab Ta meile raskuste
ajal rahu.

Loe läbi vanem Boweni tunnistus ja
mõtiskle, kuidas me saame säilitada
oma usu, olenemata sellest, kuidas meil
katsumustes läheb:

„Süütunne, viha ja enesehaletsus tahtsid mind lämmatada. Palvetasin, et mu süda võiks
muutuda. Väga isiklike pühade kogemuste kaudu andiski Issand mulle uue südame, ja kuigi see
oli endiselt üksildane ja valu täis, muutus kõik siiski pisut helgemaks. Mulle anti teada, et minult
ei ole midagi ära võetud, vaid et mind ootab ees suur õnnistus, kui jään ustavaks. [---]

Ma tunnistan, et ‥ „kui me usaldame Jeesuse Kristuse lepitust, saab Ta aidata meil vastu panna
meie katsumustele, haigustele ja valule. Me võime täituda rõõmu, rahu ja trööstiga. Kõike, mis
elus on ebaõiglane, võib parandada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu” [Jutlusta minu
evangeeliumi: misjonitöö juhis, 2005, lk 52].” (Sest mina elan ja ka teie peate elama)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal olen ma ise või on mõni mu tuttav säilitanud raskuste ja ebakindluse
ajal usu Jeesusesse Kristusesse?

b. Millised õnnistused on tulnud ustavaks jäämise tulemusel? (Soovi korral
vaata uuesti õppetunni alguses pühakirjapäevikusse joonistatud tabelit ja
kirjelda mõne lausega, kuidas on Päästja sind aidanud iga kategooriaga
seotud katsumuste puhul, nii füüsiliste, vaimsete, hingeliste kui ka
sotsiaalsete.)

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Markuse 4. ja 5. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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8. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Markuse 6–8
Sissejuhatus
Jeesust põlati Tema kodukohas Naatsaretis. Ta saatis kaksteist apostlit evangeeliumi
jutlustama. Ristija Johannes tapeti Heroodes Antipase käsul. Jeesus toitis ime läbi
üle 5000 inimese, kõndis vee peal, vaigistas tormi ja tervendas haigeid. Seejärel
tervendas Ta kaastundlikult lapse, kelles oli kurat, ning samuti kurdi ja keeletu
mehe. Ta toitis Galilea järve lähedal 4000 inimest ja rändas Betsaidasse, kus Ta
järk-järgult tervendas pimeda mehe.

Markuse 6:1–44
Jeesust põlatakse Naatsaretis ja Ta saadab teele kaksteist apostlit. Ristija Johannese
surm pannakse kirja. Jeesus toidab imet tehes üle 5000 inimese
Mõtiskle järgmise olukorra üle: äsja kutse saanud misjonär on kodust lahkumise
pärast väga mures. Tal on raske kõnet pidada ja üritustel osaleda.

Mida sa sellele noorele mehele või naisele ütleksid? ____________________

Leia Markuse 6. peatükki uurides põhimõte, mis aitab seda noort misjonäri ja meid
kõiki, kui tunneme küündimatust teha, mida Issand meil teha palub.

Salmides Markuse 6:1–13 räägitakse, kuidas Jeesust põlati Tema kodukohas
Naatsaretis. (Rohkem üksikasju saad teada, uurides salme Luuka 4:14–30.)
Naatsaretis olles saatis Ta kaksteist apostlit kahekaupa evangeeliumi jutlustama.
Evangeeliumi jutlustades ajasid nad ka kuradeid välja ja tervendasid haigeid.
Samuti mainis Markus, et Päästja apostlid võidsid haigeid õliga.

Kui Heroodes Antipas kuulis paljudest
imedest, mida Jeesus tegi, kartis ta, et
Ristija Johannes on surnuist üles
tõusnud ja neid imesid teinud (vt Mk
6:14). (Me õpime salmidest Markuse
6:17–29, et Heroodes oli oma naise
nõudel lasknud Ristija Johannesel pea
maha lüüa.)

Salmides Markuse 6:30–33 jutustatakse,
et kaksteist apostlit pöördusid
evangeeliumi kuulutamast tagasi ning
Jeesus ja apostlid läksid paati, et sõuda
üksildasse paika ja puhata. Siiski
rändasid inimesed mitmetest läheduses
asuvatest linnadest sinna, kus Jeesus
võiks maabuda, ja ootasid Teda tulles
juba ees.

Loe Markuse 6:34, et leida, millised olid
Päästja tunded rahvahulga suhtes, kuigi Tema ja Ta apostlid tahtsid puhata ja
üksi olla.
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Mõtiskle kogemuse üle, kui sa oled ise näinud, et keegi ohverdab oma aega, et
Jeesuse-sarnaselt teisi teenida.

Kui Päästja oli terve päeva rahvast õpetanud, tegi Ta suure ime. Loe Markuse
6:35–44 ja Matteuse 14:18 ning pane järgnevad sündmused kronoloogilisse
järjekorda. (Vastused leiad õppetunni lõpust.)

• Päästja mitmekordistas seda, mida jüngrid olid toonud, ning rahuldas ja ületas
nende vajadused.

• Jüngrid ütlesid, et neil on viis leiba ja kaks kala.

• Jüngrid tegid ettepaneku saata inimesed toitu ostma.

• Päästja küsis, kui paljudele saavad jüngrid toitu anda.

• Päästja palus jüngritel rahvale süüa anda.

• Rahval ei olnud midagi süüa.

• Päästja palus, et jüngrid annaksid Tema kätte toidu, mis neil on.

Pane tähele, et salmis Markuse 6:44 räägitakse viie tuhande mehe söötmisest. Kuid
toidetute arv oli suurem, arvestades seda, et kohal olid ka nende meeste naised ja
lapsed (vt Mt 14:21).

Pane tähele, et enne selle ime tegemist palus Päästja oma jüngritel esimest korda
anda Talle kõik, mis neil oli – viis leiba ja kaks kala. Päästja mitmekordistas toitu, et
rahvahulgale süüa anda.

Üks põhimõte, mida sellest loost
õppida, on see, et kui me anname
Päästjale kõik, mis meil on,
mitmekordistab Ta meie ohverduse,
et oma eesmärgid ellu viia.

Kuigi Päästja ei ole palunud, et me
tooksime Talle kogu toidu, mis meil on,
kutsub Ta neid, kes püüavad täita Tema
eesmärke, andma Talle kõik oma
soovid, võimed, anded, oskused,
tugevused, annid ja püüded (vt 2Ne
25:29; Om 1:26).

1. Mõtle taas äsja kutse saanud muretsevale misjonärile, kellest oli
varem juttu, ja vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida ma arvan eeltoodud põhimõtte kohaselt, mida võiks see misjonär teha,
et anda Päästjale kõik, mis tal on? Mida Päästja minu arvates teeks?

b. Milliste olukordadega võivad uued Kiriku liikmed veel kokku puutuda, kus
sellest põhimõttest abi oleks?

c. Kuidas on Issand suurendanud minu püüdlusi täita Tema eesmärke?
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Markuse 6:45–56
Jeesus kõnnib vee peal ja tervendab haigeid
Salmides Markuse 6:45–56 räägitakse, et pärast enam kui 5000 inimese toitmist
käskis Issand oma jüngritel purjetada paadiga teisele poole Galilea järve. Seejärel
saatis Ta rahva minema ning läks ja palvetas mäe otsas. Öösel tõusis torm ja Päästja
vaatas mäelt, kuidas Tema jüngrid tuulega hädas olid. Seejärel kõndis Ta vee peal
nende juurde ja vaigistas tormi. Nende salmide kohta said sa üksikasju teada juba
varem, kui uurisid Matteuse 14. peatükki.

Markuse 7:1–8:21
Jeesus noomib varisere, tervendab vaevatuid ja toidab 4000 inimest
Uurides Markuse 7. ja 8. peatükki, leia, mida õpetas Päästja meid tegema, kui me
märkame abivajajat.

Me loeme Markuse 7:1–23, et Päästja noomis varisere ebakorrektse pärimuse
järgimise eest ja õpetas neile ja oma jüngritele, et kurjad mõtted ja teod saavad
alguse „seestpoolt, inimeste südamest” (Mk 7:21) ja lõpuks need rüvetavad
inimese.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud
„vanemate pärimuse” (Mk 7:5) kohta:

„Kirjatundjad ja õpetajad lisasid aastate jooksul Moosese seadusele juudiusuliste
talitused ja tõlgendused. Neid pärimusi peeti tegelikult ja ametlikult tähtsamaks
ja rohkem siduvamaks jõuks kui seadust ennast. Nende seas, mis peaks
oletatavalt kaitsma tseremoniaalse ebapuhtuse eest, olid rituaalsed pesemised,
mida Jeesus ja Tema jüngrid olid ignoreerinud.

Samasugune tõe pärimusteks muutmise protsess – Jumala seaduse muutmine
õpetusteks, „mis on inimeste käskimised” [JST, Markuse 7:7], inspiratsiooni mittesaavate
õpetajate tõlgenduste ja lisade poolt – on täpselt sama, mis leidis aset kristliku ajajärgu suure
usust taganemise ajal. Kristuse puhastele ja lihtsatele õpetustele lisasid varased kristlikud
kirjatundjad ja preestrid selliseid asju nagu patulunastuskirjade müümine, mis vabastas pahelised
mineviku pattudest ja andis neile voli saata tulevikus korda uusi kuritegusid ilma jumaliku
karistuseta, pattude andeksandmine (oletatavalt) korduva ja rutiinse [ebasiira] pihtimise kaudu,
palvetamine ‥ pigem pühakute kui Issanda poole, kujude kummardamine, ‥ preestritel ja teistel
kiriku ametnikel abiellumise keelamine, ‥ kalliste kuubede ja riietuse kandmine preestrite ja
teiste kiriku ametnike poolt, kõlavate tiitlite kasutamine, Kiriku vara suurendamine
hasartmängude kaudu ja nii edasi.

Kõiki neid ja teisi sarnaseid pärimusi peavad mõned tähtsamaks kui Jumala seadust, mille
Õpetaja algselt andis. Tõepoolest, niinimetatud kristlik kirik on tänapäeval rajatud suures osas
pigem vanemate pärimustele kui taeva ilmutustele.” (Doctrinal New Testament Commentary,
3. vlj, 1965–1973, 1. kd, lk 366–367)

Me loeme salmidest Markuse 7:24–30, et Jeesus tervendas kreeka naise tütre, kellel
oli rüve vaim. Meenuta, et tol ajal oli Päästja missiooniks Iisraeli koda, mitte
paganad, kuid siiski aitas Ta kaastundlikult seda paganast naist, kes oli hädas ja
uskus Temasse.
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Vaata, kus asuvad Piibli kaardil nr 11 „Püha maa Uue Testamendi ajal” Tüüros,
Siidon ja Galilea järv. Pärast seda, kui Päästja lahkus Tüürosest ja Siidonist, rändas
Ta Galilea järve idakaldale, Dekapolise piirkonda, kus elasid peamiselt paganad.

Loe Markuse 7:31–37, et leida, kuidas näitas Päästja kaastunnet mehe vastu, kes oli
kurt ega saanud hästi rääkida.

Loe Markuse 8:1–3, et leida, millist vajadust Jeesus täheldas.

Pane 2. salmis tähele, kuidas Päästja rahvahulka suhtus.

Loe Markuse 8:4–9, et leida, mida tegi Päästja, isegi kui seda Temalt ei palutud.

Me õpime Päästja kaastundest näljase rahvahulga vastu ja Tema tegudest, et me
võime järgida Päästja eeskuju, märgates teiste vajadusi ja aidates seejärel
neid vajadusi rahuldada.

Abiühingu üldjuhataja õde Linda K. Burton on õpetanud, et selleks, et Päästja
eeskuju Jumala laste teenimisel järgida, peame „esmalt märkama, siis teenima”.
(Esmalt märka, siis teeni. – 2012. a sügisene üldkonverents) Võiksite kirjutada selle
fraasi pühakirjas salmide Markuse 8:4–9 juurde.

Palvetamine ja Taevaselt Isalt abi palumine ning oma mõtete koondamine pigem
teistele kui endile võib aidata meil teiste vajadusi paremini mõista ja aidata neid
rahuldada. Pea meeles, et mõned vajadused ei paista kohe silma.

Mis võib takistada meil teiste vajaduste märkamist ja nende rahuldamisele kaasa
aitamist? ____________________

Loe läbi president Thomas S. Monsoni sõnad:

„Kui mitu korda on kellegi teise mure teie südant liigutanud? Kui tihti olete te
tahtnud olla see, kes aitab? Kuid kui tihti on igapäevaelu teil sellele vaatamata
kellegi aitamist seganud ja te olete jätnud selle teiste teha, lootes, et „oh,
kindlasti kannab keegi selle eest hoolt”?

Meie igapäevaelu kiirus matab meid enda alla. Aga kui me suudaksime hetkeks
peatuda ja süüvida sellesse, millega me tegeleme, võiksime mõista, et oleme

enamiku ajast hõivatud vähetähtsate asjadega. Teisisõnu, liiga sageli kulutame enamiku oma
ajast, tehes asju, mis tegelikult pole suures plaanis kuigi tähtsad, ning jättes hooletusse palju
tähtsama.” (Mida head ma täna kellelegi teinud olen? – 2009. a sügisene üldkonverents)

2. Kirjuta pühakirjapäevikus ajast, mil said teada, et keegi vajab
midagi, ja peatusid, et seda inimest aidata. Samuti pane kirja, millal

märkas keegi sinu vajadusi ja aitas neid rahuldada.

Palveta ja otsi võimalusi, et aidata täna ja tulevikus teiste vajadusi rahuldada.

Me loeme salmidest Markuse 8:10–21, et pärast 4000 inimese söötmist purjetas
Jeesus koos jüngritega linna nimega Dalmanuuta. Variserid palusid seal Tal näidata
neile tunnustähte. Nagu me saame teada Joseph Smithi tõlkest, keeldus Jeesus
neile tunnustähte andmast, õpetades neile, et „sellele sugupõlvele ei anta ühtki
tunnustähte, välja arvatud prohvet Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona oli kolm

8.  ÕPPENÄDAL:  2 .  PÄEV

158



päeva ja kolm ööd kala kõhus, samamoodi maetakse Inimese Poeg maa
südamesse.” (JST, Mark 8:12)

Markuse 8:22–38
Jeesus tervendab järk-järgult pimeda mehe
Betsaidas toodi tervendamiseks Päästja juurde pime mees. Loe Markuse 8:22–26, et
leida, kuidas Päästja selle mehe terveks tegi.

Pane 24. salmis tähele, et pärast seda, kui Päästja esimest korda oma käed pimeda
mehe peale pani, hakkas ta nägema, kuid ei näinud selgelt.

Salmist Markuse 8:25 loeme, et kui
Päästja pani oma käed teist korda mehe
peale, taastus mehe nägemine
täielikult.

Miks on tähtis mõista, et mõni
õnnistus, näiteks evangeeliumist
tunnistuse saamine või füüsiline või
vaimne tervenemine, toimub sageli
pigem järk-järgult või etappidena, mitte
kohe ja kõik korraga?

Me loeme salmidest Markuse 8:27–38,
kuidas Peetrus kuulutas, et Jeesus on
Kristus. Päästja rääkis oma jüngritele, et
nad ei avalikustaks veel Tema identiteeti
Kristuse ehk Messiana. Samuti hakkas
Ta õpetama Teda Jeruusalemmas ees
ootavast kannatusest ja surmast.

3. Kirjuta
pühakirjapäevikusse

tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Markuse 6.–8. peatükki
ja lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

Selle õppetunni järjestamise ülesande õiged vastused: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6. (See on
kohandatud käsiraamatust „New Testament Teacher Manual, Church
Educational System manual”, 2014, lk 68.)
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8. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Markuse 9:1–29
Sissejuhatus
Umbes kuus kuud enne ristilöömist kirgastati Jeesus (Teda nähti ülendatud olekus),
kui Ta koos Peetruse, Jaakobuse ja Johannesega mäel oli. Seejärel õpetas Ta neile
jüngritele, et Ristija Johannes on Eelijas ehk prohvet, kes valmistab Messiale teed.
Kui Jeesus teiste jüngrite juurde tagasi pöördus, palus üks mees tema pojast rüve
vaim välja ajada. Jeesus ajas rüveda vaimu välja ja õpetas oma jüngritele, et tuleb
palvetada ja paastuda.

Markuse 9:1–13
Jeesus kirgastatakse ning Ta õpetab Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele Eelijast
Vaata, mitu kätekõverdust või istessetõusu suudad sa ühe minuti jooksul teha. Pane
oma tulemused siia kirja: ____________________

Miks keegi tahaks või vajaks oma füüsilise jõu suurendamist?

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas võib füüsilist jõudu võrrelda vaimse jõu või usuga Jeesusesse
Kristusesse?

b. Millised on mõned olukorrad, milles mul võib olla vaja tugevdada oma usku
Jeesusesse Kristusesse?

Uurides salme Markuse 9:1–29, leia tõdesid, mis võivad sul aidata usku tugevdada.

Salmid Markuse 9:1–13 sisaldavad ülestähendust Jeesuse kirgastumisest mäel
Peetruse, Jaakobuse ja Johannese juuresolekul ning Moosese ja Eelijase (Eelija)
ilmumisest sinna, millest õppisid Matteuse 17. peatükki käsitlevas õppetunnis.
Samuti õpetas Jeesus neile apostlitele, et Ristija Johannes täitis prohvetlikult
kuulutatud Eelijase rolli. Eelijas on tiitel nende kohta, kes valmistavad teed Messia
tulekuks.

Joseph Smithi tõlge aitab meil paremini mõista Päästja vastust apostlite küsimusele:
„Miks kirjatundjad ütlevad, et Eelija peab enne tulema?” (Mk 9:11).

„Aga tema vastas ja ütles neile: „Eelija tuleb küll esimesena ja valmistab kõik asjad
ette ning õpetab teid prohvetitest, kuidas on kirjutatud Inimese Pojast, et ta peab
palju kannatama ja teda peetakse halvaks.

Jälle ma ütlen teile, et ka Eelija on tulnud ja et nad tegid temale, mida nad tahtsid ja
isegi, nagu temast on kirjutatud, ning on jagatud ülestähendust minust ja nad ei
võtnud teda vastu. Tõesti see oli Eelijas.” (JST, Mark 9:10–11)

Kes on Eelijas? Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on
selgitanud Eelijase rolli taastamises:
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„On kolm erinevat ilmutust, kus viidatakse Eelijasele kui kolmele erinevale
isikule. Mida me sellest järeldame?

‥ Paljud ingellikud sõnumitoojad on saadetud hiilguse riigist, et anda võtmeid ja
väge, et kehtestada oma ajajärgud ja hiilgused taas inimestele maa peal.
Vähemalt on tulnud järgmised: Moroni, Ristija Johannes, Peetrus, Jaakobus ja
Johannes, Mooses, Eelija, Eelijas, Gaabriel, Raafael ja Miikael. (ÕL 13; 110;

128:19–21) Kuna on ilmne, et ükski sõnumitooja ei kandnud kogu taastamise koormat, vaid
pigem tuli igaüks kõrgelt konkreetse püha anniga, sai selgeks, et Eelijas on kombineeritud isik.
Seda sõna tuleb mõista nende nime ja tiitlina, kelle missioon oli anda inimestele võtmed ja vägi
sellel viimasel evangeeliumi ajajärgul [vt Doctrines of Salvation, koost Bruce R. McConkie, 3 kd,
1954–1956, 1. kd, lk 170–174]” (Mormon Doctrine, 2. vlj, 1966, lk 221).

Markuse 9:14–29
Jeesus ajab mehe pojast välja rüveda vaimu
Loe Markuse 9:14–18, et leida, mis juhtus, kui Päästja naasis mäe otsast oma
jüngrite juurde.

Mehe poeg kannatas rüveda vaimu
käes, mis põhjustas kõnevõime
kadumise, kurtuse ja teisi probleeme (vt
Mk 9:17–18, 22, 25). Kujuta ette, et oled
selle poisi isa. Kuidas võis sinu usku
Päästjasse ja Tema väesse mõjutada see,
et Tema jüngrid ei suutnud poissi
tervendada?

Enda samastamine nendega, kes on pühakirjad kirjutanud
President Brigham Young küsis kord: „Kas te loete pühakirju, ‥ otsekui seisaksite inimeste
asemel, kes need kirjutasid? ‥ Teil on selleks eriline võimalus, et võiksite tunda Jumala kirjasõna
vaimu ja tähendust sama hästi kui oma igapäevaelu ja jutuajamisi.” (Teachings of Presidents of
the Church: President Brigham Young, 1997, lk 119)

Loe Markuse 9:19–22, kujutades ette, mida see isa võis Päästjaga rääkides tunda.

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on andnud
lisaarusaamu poisi isa tunnete ja palve kohta: „Viimases hädas toetub isa sellele
vähesele usule, mis tal on, ja anub maailma Päästjat: „Kui sa midagi võid −
tunne meile kaasa ja aita meid!” [MK 9:22; rõhutus lisatud] Ma suudan neid
sõnu lugedes vaevu pisaraid tagasi hoida. Ta kasutab ilmselt tahtlikult mitmuse
asesõnu „meile” ja „meid”. Õigupoolest ütleb see mees järgmist: „Kogu meie

pere anub sind. See on üks lakkamatu heitlus. Me oleme omadega täiesti läbi. Meie poeg kukub
vette ja tulle. Ta on pidevalt ohus ja me kardame kogu aeg ta pärast. Me ei tea enam, kelle poole
pöörduda. Kas sina saad meid aidata? Me oleksime tänulikud ükskõik mille eest − osalise
õnnistuse või väikse lootuskiire eest, kui selle poisi ema igapäevane koorem kas või natukenegi
kergeneks.” (Issand, ma usun. – 2013. a kevadine üldkonverents)
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Loe Markuse 9:23, et leida, mida Päästja isale õpetas.

Soovi korral märgi 23. salmis ära fraasid, mis õpetavad põhimõtet: kui me usume
Jeesusesse Kristusesse, on kõik asjad meie jaoks võimalikud. (Pane tähele, et
„kõik asjad” viitavad õigemeelsetele õnnistustele, mis on vastavuses Taevase Isa
eesmärkide ja ajastusega.)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas saab sellesse
põhimõttesse uskumine aidata kedagi, kes seisab silmitsi

raskustega, mis tunduvad olevat võimatud ületada?

Loe Markuse 9:24, et leida, mida isa Päästja õpetatud põhimõtte peale vastas. Pane
tähele, et isa vastus koosneb kahest osast.

Loe läbi vanem Hollandi sõnad, kes selgitas, mida õpetavad isa sõnad meile
sellest, mida me saame teha ajal, mil usk on nõrk, meil on kahtlused või tunneme
hirmu: „Usuprooviga vastakuti seistes paneb isa esmalt rõhku oma tugevusele ja
alles seejärel möönab oma vajakajäämist. Kõigepealt kuulutab ta veendunult ja
kõhklusteta: „Ma usun.” Ma ütlen kõigile neile, kes soovivad rohkem usku:
pidage meeles seda meest! Toetuge hirmu ja kahtluste käes vaeveldes või

rasketel aegadel sellele, mis teil juba on, olgu seda siis kui tahes vähe. Surelikkuses toimuva
arengu nimel peavad meist kõik kogema midagi, mis on vaimses mõttes võrdväärne selle poisi
kannatustega või selle lapsevanema meeleheitega. Kui sellised hetked tulevad ja raskused
ilmnevad ning lahendust pole kohe käepärast, siis hoidke kinni sellest, mida te juba teate, ja
pidage vastu, kuni te saate rohkem teada.” (Issand, ma usun. – 2013. a kevadine üldkonverents)

Mõtiskle isa vastuse teise osa peale: „Aita mu uskmatust” (Mk 9:24). Mõtiskle,
mida sa saad teha, kui usk on nõrk, kui kahtled või kardad.

Loe Markuse 9:25–27, et leida, mida Päästja isa palvele vastates tegi.

Sellest loost saame ühe põhimõttena õppida seda, et kui me hoiame kinni
sellest, mida me usume, ja otsime Issanda abi, aitab Ta meil usku tugevdada.

3. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mõlemale küsimusele:

a. Kui ma mõtlen olukordadele, mida tänase õppetunni esimeses ülesandes
üles loetlesin, siis kuidas saab seda põhimõtet nendes olukordades
kasutada?

b. Millal olen ma ise või on mõni mu tuttav saanud Issandalt abi uskmatuses,
kahtluste või hirmu korral, hoides usust kinni ja Teda otsides?

Püüa rakendada seda põhimõtet aegadel, mil oled silmitsi uskmatuse, kahtluste või
hirmuga. Samuti võid jagada seda põhimõtet oma pereliikme või sõbraga, kes võib
kogeda probleeme.

Pea meeles, et see isa tõi oma poja tervendamiseks algselt mõnede Jeesuse jüngrite
juurde. Kujuta ette, et sa oled üks neist jüngritest. Mida sa ehk võisid mõelda või
tunda, kui sul ei õnnestunud poisist rüvedat vaimu välja ajada?

Loe Markuse 9:28, et leida, mida jüngrid Jeesuselt küsisid.
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Salmis Markuse 9:19 kirjeldas Jeesus inimesi kui uskmatut tõugu. See noomimine
võis olla samuti suunatud Tema jüngritele, kes seal olid. Sõna „uskmatu” viitab siin
vähesele usule Jeesusesse Kristusesse. Usk Jeesusesse Kristusesse on vajalik selleks,
et preesterluse õnnistused oleksid tõhusad.

Loe Markuse 9:29, et leida Päästja vastus oma jüngrite küsimusele.

Me õpime sellest salmist, et palve ja paastumise kaudu võib meie usk
Jeesusesse Kristusesse kasvada. Sa võiksid kirjutada selle põhimõtte pühakirjas
29. salmi juurde.

Järgmine tsitaat aitab meil mõista, millistes erinevates olukordades saab seda tõde rakendada:
„See lugu [kus Jeesus ajab mehe pojast välja kurja vaimu] õpetab, et palve ja paastumine võivad
anda täiendavat jõudu neile, kes annavad ja saavad preesterluse õnnistusi. See lugu on õpetlik ka
sel juhul, kui sa püüad ise evangeeliumi järgi elada. Kui sul on mõni nõrkus või patt, millest sa
oled püüdnud vaevaliselt jagu saada, on sul ehk soovitud abi või andestuse saamiseks vajalik
paastuda ja palvetada. Kristuse poolt välja aetud paha vaimu sarnaselt võib sinu raskus olla
seesinast sugu, mis läheb välja üksnes palve ja paastumisega.” (Usule truu: evangeeliumi
teatmik, 2005, lk 104)

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse kogemusest, mil sa kogesid või mõni
su tuttav koges usu suurenemist palve ja paastumise kaudu. Kuidas

on palve ja paastumine aidanud sul saada õigemeelseid õnnistusi, mida oled
otsinud?

Mõtle, kuidas võib su usk vajada tugevdamist. Planeeri, millal saaksid püüda oma
usku palve ja paastumise kaudu tugevdada. Soovi korral kirjuta oma plaanid eraldi
paberile ja pane see kuhugi, kus see sinu eesmärki meelde tuletab.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Markuse 9:1–29 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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8. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Markuse 9:30–50
Sissejuhatus
Jeesus rääkis jüngritele oma lähenevast surmast ja ülestõusmisest ning õpetas neile,
kes on suurim Jumala kuningriigis. Ta hoiatas teiste pattu juhtimise tagajärgede
eest ja andis jüngritele juhiseid eraldada end pattu viivatest mõjudest.

Markuse 9:30–37
Jeesus kuulutab ette oma surmast ja ülestõusmisest ning õpetab, kes on suurim
Jumala kuningriigis
Pärast noorest mehest rüveda vaimu väljaajamist (vt Mk 9:17–29) rändas Päästja
koos apostlitega läbi Galilea. Loe Markuse 9:31–32, et leida, millistest sündmustest
Päästja prohvetlikult kuulutas.

Pane nendes salmides tähele, et pärast seda, kui Jeesus rääkis oma jüngritele, et Ta
tapetakse ja kolmandal päeval tõuseb Ta üles, ei mõistnud nad taas, mida Ta silmas
peab, ja kartsid Temalt küsida.

Me õpime salmidest Markuse 9:33–37,
et kui Jeesus tuli Kapernauma, õpetas
Ta jüngritele, et neid, kes teisi
alandlikult teenivad, peetakse
suurimateks ehk nad on Jumala
kuningriigis kõige auväärsemas
seisundis. Samuti andis Ta neile juhiseid
võtta Kirikusse inimesi, kes ennast
laste-sarnaselt alandavad ja Ta vastu
võtavad (vt JST, Mark 9:34–35).

Markuse 9:38–50
Jeesus hoiatab, et me ei juhataks teisi inimesi patustama ja hoiduksime kurjadest
mõjudest
Kuidas sa reageeriksid, kui sa puutuksid kokku inimestega, kes vaatavad midagi
kõrgel asuvat ja juhivad sellele tähelepanu? Kas sa vaataksid samuti üles, et näha,
mida inimesed vaatavad?

Inimeste käitumine võib sageli teisi mõjutada, juhtides neid kasutama samu sõnu,
tegema samu tegusid ja omandama sama suhtumist. Millal oled sa näinud, et keegi
on muutnud teiste mõjul oma sõnu, tegusid või suhtumist? ____________________

Uurides salme Markuse 9:38–50, leia tõdesid, mis võivad aidata sul mõelda, kuidas
sa mõjutad kellegi püüdeid järgida Päästjat ja milline on teiste mõju sulle.

Loe Markuse 9:38, et leida, millisest olukorrast apostel Johannes Päästjale rääkis.
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Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud, et
apostlid keelasid sellel mehel kuradeid välja ajada, kuna ta ei rännanud koos
kaheteistkümne apostliga: „Ta ei kuulunud nende jüngrite siseringi, kes
Õpetajaga pidevalt koos rändasid, sõid, magasid ja suhtlesid. ‥ Kuid Issanda
vastus tõestab, et ta oli kuningriigi liige, seaduslik juht, kes tegutses preesterluse
volitusel ja usu väel.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973,

1. kd, lk 417)

Päästja rääkis apostlitele, et nad ei keelaks meest, ja õpetas, et inimesed, kes
aitavad Tema esindajaid, saavad tasu (vt Mk 9:39–41).

Loe Markuse 9:42, et leida Päästja hoiatus. Selles kontekstis tähendab pahandama
kõrvale juhtima või mõjutama kedagi pattu tegema.

Fraas „Üht neist pisukesist, kes [Jeesusesse] usuvad” viitab mistahes eas Päästja
alandlikele, ustavatele jüngritele. Siia kuuluvad samuti need, kes on alles oma
usutee alguses, nagu noored ja uued usule pöördunud.

Vanem McConkie on selgitanud, et „parem on surra ja jääda ilma sureliku elu jätkamise
õnnistustest, kui elada ja juhtida hingi tõest eemale” ning kogeda pingelist kannatust ja
eraldatust Jumalast, mis on põhjustatud meie tegudest. (Doctrinal New Testament Commentary,
1. kd, lk 420)

Me õpime ühe põhimõttena Päästja hoiatusest salmis Markuse 9:42, et kui me
mõjutame inimesi, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, pattu tegema, oleme
meie selle eest Jumala ees vastutavad.

Mõtiskle viisidele, kuidas keegi võib mõjutada pattu tegema inimesi, kes usuvad
Jeesusesse Kristusesse.

Mõtiskle, kuidas sina mõjutad inimesi, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Kas
mõjutad neid juhtima oma elu Tema suunas või Temast ära pöörama?

1. Loetle pühakirjapäevikus, kuidas sa saad mõjutada teisi uskuma
Jeesusesse Kristusesse ja patu tegemist vältima. Tõmba ühele oma

mõttele ring ümber ja sea eesmärgiks selle järgi tegutseda.

Proovi ainult üht kätt kasutades kingapael kinni siduda ja avada, teha lipsusõlm või
tavaline sõlm ja see lahti teha.

Milliseid raskusi sa ühe käe puudumisel kogeksid? Millal on parem ühest käest
ilma jääda, kui mõlemad alles hoida?

Amputeerimine on kehaosade, näiteks tõsiselt viga saanud, haige või nakatunud
käe või jala sihilik eemaldamine. Kuigi amputeerimine ja sellele järgnev ravi on
väga valulik ja traumaatiline, hoiab see ära haiguse või nakkuse edasilevimise ja
hilisemate kahjustuste tekke või surma.

Loe Markuse 9:43, et leida, mida õpetas Päästja sellest, millal on parem kaotada
üks käsi, kui mõlemad alal hoida.
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Päästja õpetas kujukalt, et parem on ühest käest ilma jääda, kui mõlemad alles
hoida, kui üks meie kätest on mõjutanud meid pattu tegema ja jätkab meie
mõjutamist, et teeksime pattu. Ta ei öelnud, et me peaksime sõna otseses mõttes
ühe oma kätest maha raiuma, Ta kasutas kujundlikku kõnet, et rõhutada oma
õpetuse tähtsust. Jeesus kasutas käe otsast raiumise kujundit, et näidata, kui tähtis
ja raske võib olla eraldada end mõjudest, mis ei ole õigemeelsed.

Joseph Smithi tõlge suurendab meie arusaamist Päästja õpetustest salmides
Markuse 9:43–48. Me õpime nendest salmidest, et Päästja kasutas kätt, jalga ja
silma mõjude sümbolitena meie elus, mis võivad viia patustamiseni.

2. Joonista
pühakirjapäevikusse

inimese kuju. Tõmba kujul ring
ümber käele, jalale ja silmale. Loe
Joseph Smithi tõlget salmidele
Markuse 9:40–48, et leida, mida
võrdles Päästja käe, jala ja silmaga,
mis on kedagi pahandanud või
patustama ajanud. Kirjuta käe, jala
ja silma juurde, millele ringi ümber
tõmbasid, mida nad igaüks
sümboliseerib. Sõna elu viitab
nendes salmides igavesele elule.

Nagu Päästja õpetas, sümboliseerib käsi
meie pereliikmeid ja sõpru, jalg
sümboliseerib inimesi, keda võtame
eeskujuks sellest, kuidas mõelda ja
tegutseda, ning silm sümboliseerib
meie juhte. Mõtiskle, kuidas sarnaneb
käe või jala eemaldamine sellega, kui
me eraldame end õigemeelsusetutest
mõjudest või mõjudest, mis ajendavad
meid patustama või usku kaotama. Mis
võib loetud salmide kohaselt juhtuda,
kui me end õigemeelsusetutest mõjudest ei eralda?

Võiksid kirjutada järgmise tõe pühakirjas salmide Markuse 9:43–48 juurde: parem
on eraldada end õigemeelsusetutest mõjudest kui olla lõpuks Jumalast
eraldatud.

Vanem Walter F. González Seitsmekümnest on õpetanud teistest mõjudest,
millest peaksime end eraldama: „Sellest järeldub, et selline äraraiumine ei viita
üksnes sõpradele, vaid igale halvale mõjule, nagu sündsusetud telesaated,
internetileheküljed, filmid, kirjandus, mängud või muusika. Selle põhimõtte hinge
uurendamine aitab meil hoiduda kiusatusest anda järele ükskõik millisele halvale
mõjule.” (Today Is the Time. – Ensign või Liahona, nov 2007, lk 55)
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Enda eraldamine õigemeelsusetutest mõjudest ei tähenda, et kohtled teisi
ebaviisakalt, mõistad kedagi hukka või keeldud suhtlemast inimestega, kes ei ole
Kiriku liikmed. Pigem peaksime eraldama end inimestest või vältima lähedast
suhtlemist inimestega, kes ajendavad meid pattu tegema. Kuigi me ei pruugi olla
võimelised kõrvaldama või vältima igat mõju, mis võib ajendada meid pattu
tegema, õnnistab Issand meid, kui püüame eraldada end igast kurjast mõjust,
millest saame, ja kui me püüame arendada enesedistsipliini, et vältida mõjusid,
mida me ei saa täielikult kõrvaldada.

Mõtle, milliseid raskusi me võime kogeda, kui eraldame end õigemeelsusetutest
mõjudest. Kuidas me teame sobivat viisi, kuidas end õigemeelsusetutest mõjudest
eraldada?

3. Loe läbi järgnevad lood. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mul on sõbrad, kes sageli julgustavad mind osalema tegevustes, mis rikuvad
Jumala käske. Kuid ma arvan, et võin olla neile heaks mõjuks, kui nendega
jätkuvalt aega veedan. Milline peaks olema minu suhe nendega? Mida ma
peaksin ütlema ja tegema, et end nendest sõpradest viisakalt eraldada?

b. Olen olnud juba mitu aastat ühe populaarse ansambli fänn. Osa nende
hiljutistest lugudest ja intervjuudest julgustavad käitumist ja mõtteid, mis on
Issanda käitumisnormide ja õpetustega vastuolus. Aga see on ju kõigest
muusika ja sõnad, kas pole? Mis võiks mind ohustada, kui jätkan nende
muusika kuulamist ja nende jälgimist sotsiaalmeedias?

c. Ma kuulen pidevalt ühe populaarse saate kohta ja ma tahan seda vaadata.
Mulle on öeldud, et seal kasutatakse inetuid väljendeid ning selle sisu on
amoraalne ja vägivaldne, kuid ega see siis tähenda, et ma hakkan matkima
neid halbu asju, mida kuulen ja näen. Mis oleks selles siis halba, kui ma
seda vaataksin?

Miks on autasud, nende hulgas igavene elu, väärt seda ohverdust, et eraldada end
mõjudest, mis ajendavad meid pattu tegema, kuigi see võib mõnikord raske olla?

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal olen ise või on mõni mu tuttav otsustanud eemalduda halvast mõjust?
(Ära pane kirja midagi, mis on liiga isiklik.)

b. Millised õnnistused sellele järgnesid?

Mõtiskle, kas mingid mõjud su elus võiksid ajendada sind pattu tegema. Kirjuta
eraldi paberilehele, kuidas sa end nendest mõjudest eraldad. Pane paber kuhugi,
kus sa seda sageli näed.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Markuse 9:30–50 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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9. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Markuse 10–16
Sissejuhatus
Oma sureliku teenimisaja lõpu lähenedes lahkus Päästja Galileast ja rändas teel
Jeruusalemma läbi Perea piirkonna, mis asub ida pool Jordani jõge. Pereas kutsus Ta
väikesi lapsi enda juurde ja noomis rikast noort valitsejat, et see müüks kogu oma
vara ja järgiks Teda. Jeruusalemmas vaatas Päästja, kuidas vaene lesknaine pani
templi ohvrirahakirstu kaks leptonit. Hiljem Betaanias õhtust süües võidis Maarja
Jeesust, valmistades Teda ette matmiseks. Päästja kannatas Ketsemanis ning hiljem
peeti Ta üle kohut ja Ta mõisteti surma. Pärast ristisurma ja ülestõusmist ilmus
Päästja oma apostlitele ja käskis neil viia evangeelium kogu maailma.

Markuse 10:1–16
Jeesus õpetab abielust ja kutsub väikesi lapsi enda juurde tulema
Mõtle väikestele lastele, keda
sa tunned.

Milliseid omadusi või iseloomujooni sa
väikeste laste juures imetled?
____________________

Uurides salme Markuse 10:1–16, leia
tõde, mis õpetab, miks me peaksime
saama väikeste laste sarnaseks.

Me loeme salmidest Markuse 10:1–12,
et Päästja õpetas inimestele abielu
tähtsusest. Lisainfo saamiseks Päästja
õpetuste kohta võiksid pöörduda tagasi
salme Matteuse 19:1–12 käsitleva
materjali juurde.

Vanem Bruce R. McConkie
Kaheteistkümne Kvoorumist on
õpetanud Jeesuse Kristuse õpetuste
kohta abielust ja lahutamisest salmides
Matteuse 19:1–12 ja Markuse 10:1–12 järgmist:

„Nagu siin kirjas, on meie Issanda õpetused abielust ja lahutamisest katkendlikud
ja mittetäielikud. Neid saab mõista üksnes siis, kui seostada neid selestilise
abielu seadusega, nagu tänapäeval on uuesti ilmutatud. Jeesuse päevil tundsid ja
mõistsid samu igavese abieluga seotud üldisi põhimõtteid jüngrid ja vähemalt
osaliselt ka variserid. Kuid nii Matteuse kui Markuse ülestähendustes kirjas
olevad Isanda arutelud abielust ja lahutusest on sedavõrd napisõnalised ja

kokkuvõtlikud, et need ei anna probleemist selget pilti. ‥

Lahutus ei ole osa evangeeliumi plaanist, puudutagu see millist abielu tahes. Kuid kuna inimesed
ei ela alati evangeeliumi käitumisnormidega kooskõlas, lubab Issand ühel või teisel põhjusel
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lahutust, olenevalt sellega seotud inimeste vaimsest tasakaalukusest. ‥ Praegusel ajal on
lahutused lubatud vastavalt tsiviilseadusele ja lahutatud isikul lubatakse Kirikus uuesti abielluda,
ilma et sellega kaasneks amoraalsuse silt, mis kõrgema süsteemi järgi oleks nii olnud.” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 546–547)

Loe Markuse 10:13–14, et leida, mis juhtus, kui mõned inimesed tõid väikesed
lapsed Jeesuse juurde.

Loe Markuse 10:15–16, et leida, mida õpetas Päästja oma jüngritele, kui Ta kutsus
väikesi lapsi enda juurde. Fraas „kes Jumala riiki vastu ei võta” (15. salmis) viitab
evangeeliumi vastuvõtmisele ja Tema Kiriku liikmeks saamisele.

Mis juhtub nende salmide kohaselt, kui me võtame evangeeliumi vastu väikeste
laste sarnaselt? Vasta küsimusele, lõpetades põhimõte: kui me võtame väikese
lapse sarnaselt evangeeliumi vastu, oleme valmis ____________________.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida tähendab minu arvates võtta evangeelium vastu „nagu lapsuke” (Mk
10:15)?

b. Kui keegi võttis evangeeliumi vastu nagu lapsuke, kuidas ta siis minu arvates
pühakirju loeb, palvetab ja Kirikus kummardab?

Markuse 10:17–45
Päästja noomib rikast noort valitsejat, et ta müüks oma vara maha ja järgiks Teda. Ta
annab oma jüngritele nõu üksteist teenida
Loe Markuse 10:17–20, et leida, mis juhtus pärast seda, kui Jeesus õnnistas väikesi
lapsi. Võiksid märkida ära, mida mees Päästjalt küsis ja kuidas Päästja vastas.

Kuidas sa Jeesuse juurde tulnud meest kirjeldaksid? ____________________

Samuti sisaldab Matteuse 19. peatükk ülestähendust sellest, kuidas see mees
Päästja juurde tuli. Loe Matteuse 19:20, et leida, kuidas vastas mees Päästja
manitsusele pidada kinni käskudest. Võiksid soovi korral ära märkida ka teised
küsimused, mida mees Temalt küsis.

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse küsimus: Mida ma veel tegema peaksin?
Hiljem vastad sa selles õppetunnis selle küsimusega seotud

lisaküsimustele.

Loe Markuse 10:21, et leida, mida Päästja noorele mehele vastas.

Pane 21. salmis tähele fraasi „Jeesus vaatas tema peale ja tundis armastust”. Miks
on sinu arvates tähtis teada, et Jeesus armastas seda noort meest, enne kui Ta ütles,
mida tal oli vaja teha?

Me õpime nendest salmidest, et kuna Issand meid armastab, aitab Ta meil
mõista, mis on puudu meie püüdlustes Teda järgida, ja kui me Issandalt
küsime, õpetab Ta meile, mida me peame tegema, et pärida igavene elu.
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Loe Markuse 10:22, et leida, kuidas noor mees reageeris Päästja soovitusele kõik,
mis tal on, maha müüa. Miks ta 22. salmi kohaselt nii käitus?

Pühakirjateksti isiklikustamine
Oma nime lisamine pühakirjatekstile aitab muuta salmides kirjas olevad tõed
tähendusrikkamaks. Pühakirjade lugemine, nagu need oleks kirjutatud sinule, võib olla abiks, et
kuulda Vaimu häält sinuga rääkimas.

Kuigi meil ei ole palutud Issanda järgimiseks suurtest varandustest loobuda, on Ta
palunud meil tuua Tema teenimiseks teisi ohvreid ja kuuletuda Tema käskudele.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimuse all „Mis ma pean tegema?”
järgmistele küsimustele:

a. Millised on mõned ohverdused, mida Issand on meilt palunud, mida võib
olla raske tuua?

b. Millise ohverduse on Issand palunud (või palub) mul tuua, mis võib
olla raske?

Mõtiskle palvemeelselt küsimusele „Mis ma pean tegema?” ja kuuletu õhutustele,
mis sa seoses Issanda palutud ohverdustega saad.

Loe salme Markuse 10:23–27.

Miks on sinu arvates neil, kes loodavad rikkustele või teistele maistele asjadele,
raske Jumala riiki siseneda? Mida tähendab sinu arvates, et kõik on võimalik neile,
kes Jumalat usaldavad?

Loe Markuse 10:28–31, et leida, mida Jeesus lubas neile, kes on valmis kõigest
loobuma, et Teda järgida.

Me õpime nendest salmidest põhimõtte: selleks, et saada igavest elu, peame
olema valmis loobuma kõigest, mida Issand meilt küsib.

Miks on igavene elu väärt igat ohverdust, mis meil palutakse tuua?

Me õpime salmidest Markuse 10:35–45, et Jaakobus ja Johannes küsisid Jeesuselt,
kas nad võivad igaveses kuningriigis istuda austavatel kohtadel Jeesuse paremal ja
vasakul käel. Seejärel õpetas Päästja kaheteistkümnele apostlile, et nad ei pea
olema nagu paganate juhid, kes kasutavad teiste üle võimu. Jumala riigis on
suurimad need, kes kõiki teenivad.

Markuse 11–13
Päästja õpetab templis ja näeb lesknaist panemas leptoneid templi ohvrirahakirstu
Igas järgnevas loos toovad kaks inimest Issandale ohverdusi. Mõtle, mille poolest
ohverdused nendes lugudes erinevad.

• Naine andis oma piiskopile paastuannetuseks väga suure summa raha. Teine
naine, kes elab samas koguduses, andis piiskopile paastuannetuseks väga
väikese summa raha.
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• Mees teenib vaiajuhatajana. Teine mees teenib samas koguduses Algühingu
õpetajana.

Mida võib inimene tunda, kui tema ohverdus Issandale on teistega võrreldes väike?
____________________

Uurides peatükke Markuse 11–13, leia tõdesid, mis aitavad sul teada, kuidas Issand
sinu ohverdustele vaatab.

Me õpime salmidest Markuse
11:1–12:40, et kui Päästja lähenes oma
sureliku teenimisaja lõpule, saabus Ta
kuninglikult Jeruusalemma, ajas
rahavahetajad templist välja ja õpetas
seal inimesi.

Templis olles nägi Jeesus, kuidas
inimesed tõid templi ohvrirahakirstu
Jumalale ohverdusi. Loe Markuse
12:41–44, et leida, mida Päästja
ohvrirahakirstu juures nägi.

Mida ütles Päästja lesknaise ohvrianni kohta, võrreldes seda teiste ohvriandidega?

Mõtle kõige väiksema väärtusega mündi peale. Lepton oli „juutide kõige väiksema
väärtusega vaskmünt” (märksõna „Money”. – Bible Dictionary).

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: miks pidas minu arvates
Päästja lesknaise ohvriandi teistest suuremaks?

Me õpime sellest, mis Issand lesknaise kohta ütles, põhimõtte: kui oleme
võimelised andma Issandale kõik, mis meil on, võtab Ta meie ohvrianni
vastu, isegi kui see on võrreldes teistega väike.

See nõuab usku, et kõik, mis meil on, Issandale anda. Seda ohverdamise põhimõtet
õpetatakse raamatus „Lectures on Faith”: „Pangem tähele, et religioonil, mis ei
nõua kõikide asjade ohverdamist, pole kunagi piisavalt jõudu, et tekiks usk, mis on
vajalik selleks, et elada ja saada päästetud.” (Lectures on Faith, 1985, lk 69)

Me õpime Markuse 13. peatükist, et Päästja õpetas oma apostlitele teisest
tulemisest. Sa õppisid sellest osast pealkirjaga „Joseph Smith – Matteuse” (vt
6. õppenädal: 2. päev).

Markuse 14:1–9
Maarja võiab Päästjat
Pärast seda kui Päästja oli õpetanud oma jüngritele oma teise tulemise
tunnustähtedest, lahkus Ta Jeruusalemmast ja läks Betaaniasse mehe majja, kelle
nimi oli Siimon ja kes oli varem olnud pidalitõbine. Elu viimasel nädalal käis
Päästja mitu korda Betaania ja Jeruusalemma vahet.

Loe Markuse 14:3 ja Johannese 12:3, et leida, millise usu ja armastuse teo Maarja
Jeesuse heaks tegi.
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Vanem James E. Talmage Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:
„Külalise pea võidmine tavalise õliga oli austusavaldus, lisaks jalgade võidmine
oli selleks, et näidata ebatavalist ja tähelepanuväärset austust, kuid pea ja
jalgade võidmine nardisalviga, ja veel nii rohkelt, oli austusavaldus, mis oli
harukordne isegi kuningate puhul. See oli lõhnarikas kummardamine ja
kiindumus, mis tema tulvil täis südamest uhkas.” (Jesus the Christ, 3. vlj,

1916, lk 512)

Vaata üle salmid Markuse 14:4–9, et leida, kuidas mõned õhtusöögil olnud
inimesed Maarja teole reageerisid.

Mida ütles Päästja neile, kes Maarjat kritiseerisid?

Fraas „ta on teinud mulle heateo” (6. salmis) osutab sellele, et Päästjal oli Maarja
teo üle hea meel. Fraas „on teinud, mis ta võis” 8. salmis annab mõista, et ta andis
Issanda jaoks oma parima.

Me õpime nendest salmidest, et Päästja on rahul, kui me anname Talle
oma parima.

5. Mõtle sellele ja eelnevale põhimõttele, mille me tundsime ära
lesknaise leptonite loost, ning lõpeta pühakirjapäevikus ülesanded:

a. Selgita, kuidas aitab nende tõdede uskumine neid, kes arvavad, et neil ei ole
Issandale palju anda.

b. Kirjelda aega, mil sa nägid, kuidas keegi andis Issandale oma parima.

Mõtle sellele, kas sa annad praegu Issandale oma parima. Vali oma elust välja üks
aspekt, mida saad parandada, ja sea eesmärk, mis aitab sul anda Issandale
oma parim.

Markuse 14:10–16:20
Jeesus alustab oma lepitust, kannatades Ketsemanis. Teda reedab Juudas Iskariot ja
Ta tuuakse juutide juhtide ette
Me õpime salmidest Markuse 14:10–16:20, et Jeesus ja apostlid pidasid paasapühi
ning Jeesus tutvustas sakramendi võrdkujusid. Seejärel läksid nad Ketsemani aeda,
kus Jeesus kannatas meie pattude eest. Siis reetis teda Juudas Iskariot, Ta üle
mõisteti Suurkohtus ebaseaduslikult kohut ja Ta mõisteti surma. Pärast surma ristil
ja ülestõusmist ilmus Päästja oma apostlitele ja käskis neil viia evangeelium kogu
maailma, lubades neile, et tunnustähed järgnevad neile, kes usuvad. (Sa uurisid
seda materjali Matteuse 26.–28. peatükke käsitlevates õppetundides.)

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Markuse 10.–16. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus Luuka
evangeeliumisse
Milleks seda raamatut uurida?
Luuka raamat annab lisatunnistust paljude tõdede kohta, mis on kirjas Matteuse ja
Markuse evangeeliumis, ning sisaldab samuti ainulaadseid lugusid. Luuka
evangeelium võib suurendada sinu arusaamist Jeesuse Kristuse õpetustest ja aidata
sul olla veelgi tänulikum Tema armastuse ja kaastunde eest kogu inimkonna vastu,
nagu Ta näitas oma maise teenimise ja oma lõputu lepituse kaudu.

Kes selle raamatu kirjutas?
Selle evangeeliumi autoriks on Luukas. Ta oli arst (vt Kl 4:14) ja „Jeesuse Kristuse
sõnumitooja” (JST, Luke 1:1). Luukas oli üks Pauluse „kaastööline” (Fm 1:24; tema
nimeks öeldi olevat Luukas) ja Pauluse misjonikaaslane (vt 2Tm 4:11). Luukas
kirjutas ka Apostlite tegude raamatu (vt märksõna „Luukas”. – Pühakirjajuht).

Millal ja kus see raamat kirjutati?
Kuigi ei ole täpselt teada, millal Luukas selle evangeeliumi kirjutas, oli see
tõenäoliselt esimese sajandi teisel poolel pKr. Luuka infoallikateks olid inimesed,
„kes ise on ‥ näinud algusest” (Lk 1:2) Päästja surelikku teenimist ja ülestõusmist.
Me ei tea, kus Luuka evangeelium kirjutati.

Kellele ja miks see raamat kirjutati?
Luukas nägi ette, et tema evangeeliumi loevad peamiselt paganad, ja ta esitles
Jeesust Kristust kui Päästjat nii juutidele kui ka paganatele. Luukas pühendas oma
evangeeliumi konkreetselt Teofilusele (Lk 1:3), mis tähendab kreeka keeles „Jumala
sõber” või „Jumala poolt armastatu”. On ilmne, et Teofilus oli saanud Jeesuse
Kristuse elu ja õpetuste kohta varasema juhise (vt Lk 1:4). Luukas lootis anda
edasisi juhiseid, pakkudes süstemaatilist aruannet Päästja missioonist ja
teenimisest. Ta tahtis, et need, kes seda tunnistust loevad, „õpiksid tundma”
kindlat tõde (Lk 1:4) Jumala Pojast – Tema kaastundest, lepitusest ja ülestõusmisest.

Millised on mõned sellele raamatule iseloomulikud
tunnused?
Luuka evangeelium on pikim neljast evangeeliumist ja pikim Uue Testamendi
raamat. Mõned kristluse üldtuntud lood on Luuka evangeeliumile ainuomased,
näiteks Ristija Johannese sünniga seotud sündmused (vt Lk 1:5–25, 57–80);
traditsiooniline jõulujutustus (vt Lk 2:1–20); lugu 12-aastasest Jeesusest templis (vt
Lk 2:41–52); tähendamissõnad, näiteks halastaja samaarlasest (vt Lk 10:30–37),
kadunud pojast (vt Lk 15:11–32) ning rikkast mehest ja Laatsarusest (vt Lk



16:19–31); lugu kümnest pidalitõbisest (vt Lk 17:11–19) ja lugu ülestõusnud
Issandast jalutamas oma jüngrite kõrval Emmause teel (vt Lk 24:13–32).

Ainulaadne on ka see, et Luukas on toonud ära Ristija Johannese õpetused, mida
teistes evangeeliumides pole (vt Lk 3:10–14); ta rõhutab Jeesuse Kristuse
palvemeelsust (vt Lk 3:21; 5:16; 9:18, 28–29; 11:1) ning Tema seotust
seitsmekümnete kutsumise, koolitamise ja misjonitööga (vt Lk 10:1–22). Enamgi
veel, Luuka evangeelium on ainus, kus on kirjas, et Päästja valas verd Ketsemani
aias ja et ingel teenis Teda (vt Lk 22:43–44).

Kuna Luuka evangeelium algab ja lõpeb templis, toob see samuti esile templi
tähtsuse kohana, kus Jumal inimkonnaga suhtleb (vt Lk 1:9; 24:53).

Sisukokkuvõte
Luuka 1–3. Kuulutatakse ette Ristija Johannese ja Jeesuse Kristuse sünnist ja
missioonist. Tunnistajad tunnistavad, et Jeesuslaps on Messias. Jeesus õpetab
12-aastasena templis. Ristija Johannes jutlustab meeleparandusest ja ristib Jeesuse.
Luukas paneb kirja Jeesuse sugupuu.

Luuka 4–8. Jeesust kiusatakse kõrbes. Ta kuulutab Naatsaretis, et on Messias, ja Ta
hüljatakse. Ta valib kaksteist apostlit ja õpetab oma jüngreid. Ta annab andeks
pattusid ja teeb palju imesid.

Luuka 9–14. Kaksteist apostlit saadetakse jutlustama ja tervendama. Jeesus Kristus
toidab üle 5000 inimese ja Ta kirgastatakse mäel. Ta kutsub seitsekümmend ja
saadab nad välja õpetama. Ta õpetab jüngriks olemisest, silmakirjalikkusest ja
kohtumõistmisest. Ta jutustab tähendamissõna halastaja samaarlasest.

Luuka 15–17. Jeesus Kristus õpetab tähendamissõnu. Ta õpetab süütegudest, usust
ja andestamisest. Ta tervendab 10 pidalitõbist ja õpetab oma teisest tulemisest.

Luuka 18–22. Jeesus Kristus jätkab tähendamissõnade õpetamist. Ta tervendab
pimeda mehe ja õpetab Sakkeust. Ta siseneb kuninglikult Jeruusalemma, nutab
linna pärast ja puhastab templi. Ta kuulutab ette Jeruusalemma hävingust ja räägib
tunnustähtedest, mis eelnevad Tema teisele tulemisele. Ta seab sisse sakramendi,
õpetab oma apostleid ja kannatab Ketsemanis. Ta reedetakse, vangistatakse, Teda
pilgatakse, lüüakse ja Ta kuulatakse üle.

Luuka 23–24. Jeesuse Kristuse üle mõistavad kohut Pilaatus ja Heroodes, Ta
lüüakse risti ja maetakse. Inglid haua juures ja kaks jüngrit Emmause teel
tunnistavad, et Jeesus Kristus on üles tõusnud. Päästja ilmub oma jüngritele
Jeruusalemmas, lubab oma apostlitele, et neile antakse Jumala vägi, ning Ta
võetakse taevasse.
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Luuka 1
Sissejuhatus
Ingel Gabriel ilmus Sakariasele ning kuulutas, et Sakarias ja tema naine Eliisabet
saavad poja, kellele nad peavad panema nimeks Johannes. Kuus kuud hiljem ilmus
sama ingel Maarjale ja kuulutas, et temast saab Jumala Poja ema. Maarja külastas
Eliisabetti ja nad rõõmustasid Päästja tulemise üle. Kolm kuud hiljem sünnitas
Eliisabet Johannese, kes sai tuntuks Ristija Johannesena.

Luuka 1:1–4
Luuka selgitab oma evangeeliumi kirjutamise põhjusi
Kas tunned ära, milliseid sündmusi järgnevatel piltidel kujutatakse? Kirjuta iga pildi
alla sündmuse kirjeldus.

Nendel piltidel kujutatakse mõningaid
sündmusi ja õpetusi Päästja sureliku
teenimise ajast, mille Luuka kirja pani,
kuid mida pole kirjas Matteuse,
Markuse ega Johannese evangeeliumis.

Luukas alustas oma evangeeliumi,
pöördudes kellegi Teofilose poole (vt Lk
1:3) ja selgitades oma kirjutamise
põhjusi. Teofilose tähendus on „Jumala
sõber” (Märksõna „Theophilus”. – Bible
Dictionary).

Loe Luuka 1:1–4, et leida põhjused,
miks Luukas selle evangeeliumi
kirjutas.

Mida võib salmi Luuka 1:4 kohaselt
Luuka evangeeliumi uurimine
sulle anda?

Luuka evangeeliumi uurides võid saada
teada „kindla tõe” (Lk 1:4) sellest, mida
Jeesuse Kristuse kohta on õpetatud.
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Luuka 1:5–25
Ingel Gabriel kuulutab Sakariasele
Johannese sünnist ja Eliisabet rasestub
Mis sa arvad, kui kaua sa jõuad hinge
kinni hoida? Sea taimer 10 kuni 30
sekundi peale ja pane see käima, kui
hakkad hinge kinni hoidma, või vaata
kella sekundiseierit. Võimalusel hoia
hinge kinni, kuni taimer teeb häält või
seatud aeg saab otsa.

Mida sa mõtlesid viimaste sekundite
ajal, enne kui taimer tegi häält ja aeg sai
täis? Kuidas sarnaneb hinge kinni
hoidmine ootusärevusega, mida tunti
Jumala sõnade täideminemist oodates?

Mõtiskle Jumala õnnistuse või vastuse
peale, mida ootad või saada loodad.
Uurides Luuka 1. peatükki, leia tõdesid,
mis on sulle abiks, kui ootad oma elus
Jumala sõnade täideminemist.

Loe Luuka 1:5–7, et leida, millist
õnnistust olid Sakarias ja Eliisabet
enamiku oma elust oodanud.

Mida me nendest salmidest Sakariase ja
Eliisabeti kohta teada saame?

Sakarias ja Eliisabet olid mõlemad
Aaroni järeltulijad, kelle hulgast valiti
välja kõik Iisraeli preestrid ja
ülempreestrid. See tähendab, et Johannes oli loomulik Aaroni preesterluse ja selle
juhtimise pärija. Prohvet Joseph Smith ütles: „Sakarias oli Jumala preester ja templi
töötaja ning Johannes oli oma isa järgi preester ja hoidis Aaroni preesterluse
võtmeid.” (History of the Church, 5. kd, lk 257)

Salmides Luuka 1:8–10 on kirjas, et Sakariase kord oli Jeerusalemma templis
viirukit põletada. See oli au, mis sai preestrile osaks vaid korra elus.

Loe Luuka 1:11–13, et leida, mis juhtus, kui Sakarias oli templis.

Pane tähele, et 13. salmis ütles ingel: „Su palvet on kuuldud.” Sakarias ja Eliisabet
olid tõenäoliselt palju aastaid lapse saamise eest palvetanud. Soovi korral võid selle
fraasi pühakirjas ära märkida.

Mida võis Sakarias tunda, kui kuulis, et tema ja Eliisabet saavad poja, kuigi nad olid
„väga elatanud” (Lk 1:7)?

Salmides Luuka 1:14–17 on kirjas, et ingel Gabriel ütles Sakariasele, et temale ja
Eliisabetile saab osaks „rõõm ning hea meel” (Lk 1:14) ja et nende poeg valmistab
Issanda jaoks ette palju inimesi.
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Loe Luuka 1:18–20, et leida, kuidas Sakarias Gabrieli sõnumile reageeris. Prohvet
Joseph Smith õpetas, et Gabriel oli Noa ja „seisab preesterluses volituselt Aadamast
järgmisena”. (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 104)

Pane tähele, mis juhtus Sakariasega, kuna ta ingli sõnades kahtles. Võiksid 20.
salmis ära märkida, mida ütles ingel sõnade – sõnumi – kohta, mida ta Sakariasele
oli rääkinud.

Me õpime ühe tõena ingel Gabrielilt, et Tema teenijate kaudu räägitud Issanda
sõnad lähevad nende ajajärgul täide. „Nende ajajärgul” tähendab Issanda ajal.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas saab teadmine, et Issanda sõnad täituvad Tema määratud ajal,
mõjutada seda, kuidas me Issanda lubadustele reageerime?

b. Kuidas aitab see tõde kedagi, kes igatseb jumaliku lubaduse täitumist?

Me õpime salmides Luuka 1:21–24, et kui Sakarias templist lahkus, ei saanud ta
rääkida. Hiljem jäi Eliisabet rasedaks, nagu ingel oli lubanud.

Loe Eliisabeti sõnu salmist Luuka 1:25 ja mõtle, mida võis Eliisabet lapse saamiseks
valmistudes tunda. Tema sõnad, et Issand oli ära võtnud tema teotuse inimeste
seas, viitab häbile, mida ta viljatu naisena oli tundnud. Tol ajal ja tolles kultuuris oli
laste sünnitamine väga kõrgelt hinnatud ning võimetus last kanda tõi endaga
lugupidamatuse ja alaväärsuse tunde.

Luuka 1:26–38
Ingel Gabriel kuulutab Maarjale Jeesuse lähenevast sünnist
Me õpime salmidest Luuka 1:26–27, et kuus kuud pärast Eliisabeti rasedaks jäämist
saadeti ingel Gabriel Naatsaretis neitsi Maarja juurde.

Loe Luuka 1:28–33, et leida fraasid, mis võisid aidata Maarjal mõista, millist tähtsat
ülesannet oli Jumal talle andmas. Võiksid leitu ära märkida. Nimi Jeesus on
„kreekakeelne vorm nimest Joosua või Jeesua, „Jumal on abi” või „päästja”.
(Märksõna „Jesus”. – Bible Dictionary)

Pane tähele, et tiitel Kõigekõrgema Poeg (vt Lk 1:32) viitab õpetusele, et Jeesus
Kristus on Isa, Jumala poeg.

Loe Luuka 1:34, et leida, mida Maarja küsis. Tema sõnad „mehest ei tea” viitavad
sellele, et ta oli neitsi.

Loe Luuka 1:35–37, et leida, mida ingel Maarja küsimusele vastas.

Me ei tea peale pühakirjade ülestähenduste, kuidas Jeesuse Kristuse eostamise ime
sündis, meile on lihtsalt öeldud, et see oli ime ja et laps, kes sündis, on
Jumala Poeg.

Pane tähele salmis Luuka 1:37 olevat tõde, mis ingli sõnul aitab seda imelist
sündmust selgitada. Soovi korral märgi see oma pühakirjas ära.

Mõtiskle mõnele olukorrale, kus võib tunduda raske või isegi võimatu teatud
käskudele kuuletuda. Kirjuta selleks jäetud kohale kolm-neli näidet:
____________________
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2. Mõtle tõe peale, et koos Jumalaga pole miski võimatu. Vasta
pühakirjapäevikus küsimusele: mida võiks minu arvates Maarja või

Eliisabet meie julgustamiseks öelda, kui tunneme, et see, mida Issand on
palunud meil teha, on raske või võimatu? Seejärel kirjuta kogemusest, mis on
tugevdanud sinu usku, et koos Jumalaga pole miski võimatu.

Loe Luuka 1:38, et leida, mida Maarja inglile vastas.

Millise tõendi leiad sa siit salmist selle kohta, et Maarja uskus ingli sõnu?

Mõtle sellele, kuidas Maarja nõustumine ingli sõnadega erines Sakariase
reageerimisest ingli teadaandele templis. Mõtiskle, kuidas sa saad järgida Maarja ja
Eliisabeti eeskuju, uskudes, et sinu elus ei ole miski, mida Issand sinult palub, Tema
abiga võimatu.

Luuka 1:39–56
Maarja külastab Eliisabetti ja nad tunnistavad Päästjast
Eliisabet ja Maarja täitsid tähtsaid rolle,
mis aitasid maailma muuta. Loe salme
Luuka 1:41–45, et leida Eliisabeti
tunnistus, kui ta „sai täis Püha Vaimu”
(Lk 1:41).

Mida mõistis Eliisabet juba Maarja
kohta tänu tunnistusele, mille ta oli
Pühalt Vaimult saanud?

Loe Luuka 1:46–49, et leida, kuidas
Maarja Issandat kiitis.

Pane tähele, et 49. salmis ütles Maarja,
et Issand oli teinud temale „suuri asju”. Loe uuesti läbi salmid Luuka 1:34, 38,
45–46, et leida, mida tegi Maarja selleks, et Issand saaks temale „suuri asju” teha.

Just nagu Sakariasel, Eliisabetil ja Maarjal oli igaühel jumalikus plaanis oma roll, on
Issand ka meile määranud tähtsad rollid. Me õpime sellest loost, et kui me
püüame ustavalt täita Issanda antud rolle, võib Ta teha meie elus suuri asju.

3. Mõtiskle, millist rolli tahab Issand, et sina Tema plaanis täidaksid, ja
vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mis võib minu elus juhtuda,

kui ma Issandale Maarja-sarnaselt vastan?

President Ezra Taft Benson on tunnistanud õnnistustest, mis tulevad siis, kui
anname oma elu Jumala kätte ja püüame ustavalt Tema tahet järgida. „Mehed ja
naised, kes annavad oma elu Jumala kätte, avastavad, et Ta võib nende eluga
palju rohkem korda saata kui nad ise. Ta suurendab nende rõõme, avardab nende
nägemust, kiirendab nende mõttetööd, tugevdab nende lihaseid, tiivustab nende
vaimu, mitmekordistab nende õnnistusi, suurendab nende võimalusi, trööstib

nende hingi, annab sõpru ja valab välja rahu. Kes iganes kaotab oma elu Jumalat teenides, leiab
igavese elu.” (Jesus Christ—Gifts and Expectations. – Ensign, dets 1988, lk 4)
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Luuka 1:57–80
Ristija Johannese sünd
Salmides Luuka 1:57–80 kirjeldatakse, et pärast seda, kui Eliisabet sünnitas,
kinnitas Sakarias kirjalikult, et lapsele tuleb panna nimeks Johannes. Nimi Johannes
tähendab „Jehoova on armuline”. Tol hetkel taastus äkki tema kõnevõime ja ta
kuulutas prohvetlikult Jeesuse Kristuse ja Johannese missioonist. Kui me täidame
ustavalt oma jumalikke rolle, nagu tegid seda Sakarias, Eliisabet ja Maarja, võib
Issand ka meile ja meie kaudu suuri asju teha. Mõtiskle sellele, kuidas sa saad täita
oma rolle Issanda plaanis.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 1. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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9. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Luuka 2
Sissejuhatus
Joosep ja Maarja rändasid Petlemma ning seal sündis Jeesus. Karjased kuuletusid
ingli juhisele otsida üles vastsündinud Jeesus ja seejärel kuulutasid nad teistele
Tema sünnist. Siimeon õnnistas Jeesust templi juures ja Anna tunnistas, et
Lunastaja on sündinud. Jeesus „edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja
inimeste juures” (Luuka 2:52).

Luuka 2:1–20
Jeesus sünnib Petlemmas
Kui hästi sa tead Päästja sünniga seotud
sündmusi? Pane end proovile, vastates
viktoriiniküsimustele. Märgi, kas väited
on õiged (Õ) või valed (V).

____ 1. Maarja ja Joosep läksid
Petlemma makse maksma.

____ 2. Maarja ja Joosep rändasid
ligi 45 kilomeetrit Naatsaretist
Petlemma.

____ 3. Jeesuslaps asetati sõime, sest
võõrastemajas polnud kohta.

____ 4. Karjased järgnesid tähele
sõime juurde, kus Jeesus lamas.

____ 5. Karjased olid peale Maarja ja
Joosepi esimesed, kes Jeesust nägid.

____ 6. Ingel ütles karjastele, et nad
ei räägiks kellelegi, mida nad nägid.

Uurides Luuka 2. peatükki, leia nendele küsimustele vastused, et saada teada, kas
vastasid õigesti.

Loe Luuka 2:1–5, et leida, miks Joosep ja Maarja Petlemma läksid.

Salmist Luuka 2:1 selgub, et keiser tahtis inimesed registreerida ehk kokku lugeda.
See oli vajalik maksude kogumiseks.

Vaata Piibli kaarti nr 11 „Püha Maa Uue Testamendi ajal”. Leia kaardilt Naatsaret ja
Petlemm.

Pane tähele, et „Petlemm [jääb] Naatsaretist ligikaudu 135–145 kilomeetrit
lõunasse. Sinna jõudmiseks kulub 4–5 päeva, ja kui arvestada Maarja olukorda, tuli
kõndida isegi kauem”. (New Testament Student Manual, Church Educational
System manual, 2014, lk 143)

181



Mõtiskle sellele, millised oleksid maailma Looja ja Päästja sündimiseks kõige
õigemad olud. Loe Luuka 2:6–7, et leida, millistes oludes Jeesus sündis.

Loe Luuka 2:8–14, et leida, kuidas Päästja sünnist teada anti.

Pane tähele, et salmis Luuka 2:10
kirjeldatakse, mida me võime Päästja
sünni kohta tunda. Võiksid oma
pühakirja kirjutada tõe: me saame
tunda suurt rõõmu, kuna Päästja
sündis maa peale.

Jätkates Luuka 2. peatüki uurimist, leia
näiteid, kuidas Päästja sünnist
teadmine teistele rõõmu tõi.

Loe Luuka 2:15–20 ning märgi ära
sõnad ja fraasid, mis näitavad, kuidas
karjased ingli juhistele reageerisid.

Pane tähele, et karjased vastasid kohe
ingli sõnumile. Mille kohta said
karjased tunnistuse selle tulemusena, et
nad sellele sõnumile vastasid?

Vaata üle Luuka 2:17–20, et leida, mida
karjased tegid pärast seda, kui said tunnistuse Jeesusest Kristusest. Miks jagasid
karjased sinu arvates teistega seda, mida olid kogenud ja kuulnud?

1. Täida pühakirjapäevikus ülesanded:

a. Lõpeta karjaste tegudest õpitu kohaselt järgmine põhimõte: kui me saame
tunnistuse Jeesusest Kristusest, tahame ____________________.

b. Mõtiskle ajale, mil tundsid soovi jagada teistega oma tunnistust Jeesusest
Kristusest ja Tema evangeeliumist. Pane kirja, miks sul oli selline soov.

Luuka 2:21–39
Siimeon ja Anna kuulutavad, et Jeesus on maailma Päästja
Me loeme salmidest Luuka 2:21–24, et kaheksa päeva pärast Jeesuse sündi viisid
Maarja ja Joosep ta juudi seaduse kohaselt templisse esitlemiseks (vt 2Ms 13:2).
Kaks inimest, kes olid tol päeval templi juures, tundsid Jeesuslapses ära Messia.

Loe Siimeoni lugu salmidest Luuka 2:25–32. (Pane tähele, et fraas „ootas Iisraeli
lohutust” salmis Luuka 2:25 viitab sellele, et oodati Messia tulemist.) Seejärel loe
Anna lugu salmidest Luuka 2:36–38. Leia mõlemast loost, kuidas teadmine Päästja
sünnist neile inimestele rõõmu tegi.

Kuidas Siimeon ja Anna Jeesusest Kristusest tunnistasid?

Me loeme salmidest Luuka 2:34–35, et Siimeon õnnistas ka Maarjat ja Joosepit.
Joseph Smithi tõlge selgitab Siimeoni prohvetlikku kuulutust Maarjale: „Jah, oda
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läbistab ta, haavates ka sinu hinge; et saaksid ilmsiks paljude südamete mõtted.”
(JST, Luke 2:35).

2. Selgita pühakirjapäevikus, miks on Päästja sünnist teadmine sulle
rõõmu toonud. Kaalu oma tunnistuse jagamist sõbraga või pereõhtul.

Salmi Luuka 2:39 kohaselt naasid Maarja ja Joosep pärast Jeesuse esitlemist templis
koos Temaga koju Naatsaretti.

Luuka 2:40–52
Noor Jeesus kasvas „tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures”
Pane kirja, mida sa tahaksid enda juures
paremaks muuta:
____________________

kuidas aitab teadmine, milline oli Jeesus
sinu vanuses, sul saada selliseks,
nagu soovid?

Pühakirjades on kirjas ainult mõni
üksikasi Jeesuse noorusest, kuid need
üksikasjad võivad olla meile suureks
õnnistuseks ja juhiseks, kui soovime
end paremaks muuta. Loe Luuka 2:40,
et leida, kuidas Luukas kirjeldas Jeesuse
elu üles kasvades.

Järgmiseks loe Luuka 2:41–49 ja leia,
mida tegi Jeesus, kui Ta oli 12-aastane.

Miks jäi Jeesus teistest maha templisse?
(Loe JST, Luuka 2:46, et leida, kuidas
Joseph Smithi tõlge selgitab, mida
Jeesus templis tegi.)
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Soovi korral võiksid vaadata
ingliskeelset videot „Young Jesus

Teaches in the Temple” (2:30) sarjast
„The Life of Jesus Christ Bible Videos”,
mille leiab aadressit LDS.org. Pane
tähele, kuidas kirjeldatakse seda, mis
juhtus, kui Joosep ja Maarja Jeesuse
templist üles leidsid. Kui videot pole
võimalik vaadata, loe Luuka 2:48–50, et
leida, mida ütles Jeesus Maarjale ja
Joosepile, kui nad Ta leidsid.

Mida ilmutab see ülestähendus Jeesuse teadmistest noore mehena Tema jumaliku
põlvnemise kohta?

Prohvet Joseph Smith ilmutas noore Jeesuse Kristuse kohta: „Juba poisina olid Tal
kõik vajalikud teadmised, et valitseda juutide kuningriiki, ning Ta võis arutleda
kõige targemate ja taibukamate õpetlastega seadusest ja jumalikkusest ning
näidata, et nende teooriad ja tegevus on võrreldes Tema teadmistega rumalad.
Kuid Ta oli alles poisike ja tal oli puudu füüsilisest jõust, et end kaitsta, ning Ta oli
aldis külmale, näljale ja surmale” (History of the Church, 6. kd, lk 608).

Loe Luuka 2:51–52, et saada teada, kuidas Jeesus kasvas (vt ka JST, Matteuse
3:24–26).

Salm Luuka 2:52 õpetab, et Jeesus „kasvas tarkuses”. Me õpime sellest salmist veel
kolme viisi, kuidas Ta kasvas. Kasvas „pikkuses” tähendab füüsilist kasvamist. Fraas
„armus Jumala ‥ juures” viitab vaimsele kasvule ja fraas „armus ‥ inimeste juures”
viitab sotsiaalsetele suhetele. Seega saame seda salmi uurides õppida põhimõtte:
me saame järgida Jeesuse eeskuju, omandades tarkust ning kasvades
füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt.

Mõtiskle küsimuste üle:

• Miks on tähtis, et me arendaksime kõiki neid nelja?

• Kuidas on sind õnnistatud, kui oled püüdnud järgida Jeesuse eeskuju,
arendades end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt?

3. Joonista pühakirjapäevikusse järgnev tabel. Seejärel kirjuta igasse
veergu oma isikliku arengu eesmärk ja planeeri, kuidas selle

eesmärgi nimel järgmistel nädalatel tegutsed.

Ma saan järgida Jeesuse eeskuju, arenedes ‥

Kategooria: Tarkuses Füüsiliselt Vaimselt Sotsiaalselt

Minu eesmärk ja kuidas ma selle
teoks teen:
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4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 2. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

Viktoriini vastused: 1. õige; 2. vale; 3. õige; 4. vale; 5. õige; 6. vale.
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9. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Luuka 3–4
Sissejuhatus
Ristija Johannes kuulutas meeleparandusest ja tunnistas Messia tulekust. Johannes
ristis Jeesuse Kristuse, kes seejärel paastus kõrbes 40 päeva. Pärast Galileasse
rändamist kuulutas Jeesus Naatsareti inimestele, et Ta on Messias. Naatsareti
inimesed hülgasid Ta ja Ta läks Kapernaumasse, kus Ta tervendas haigeid ja ajas
välja kuradeid.

Luuka 3:1–22
Ristija Johannes kuulutab Jeesusest Kristusest
Mõtiskle mõni minut küsimuste üle:

• Kas keegi on sind kunagi narrinud või pilganud, kuna oled Kiriku liige?

• Kas keegi on heitnud nalja millegi üle või seadnud kahtluse alla midagi, mida sa
usud, või käitumisnormi, mille järgi püüad elada?

• Kas on olnud pidusid ja koosviibimisi, kuhu sind pole kutsutud või kus oled
tundnud end oma usu tõttu ebamugavalt?

Uurides Luuka 3:1–22, leia tõde, mis võib selgitada, miks need, kes elavad
evangeeliumi järgi, võivad end mõnikord teistest eraldatuna tunda.

Moosese seaduse järgi kutsuti ülempreestriks Aaroni preesterluse juhtivat
ametikandjat. Siiski, Päästja teenimise ajal oli ülempreestri amet korrumpeerunud.
Ülempreester oli ka rahva poliitiline juht, kuid selle ameti kandjad polnud tol ajal
Jumala poolt valitud. Neid valisid inimesed, näiteks Heroodes ja teised Rooma
ametnikud (vt märksõna „Ülempreester”. – Pühakirjajuht).

Loe Luuka 3:2–6, et leida 2. salmist, kellega Jumal ülempreestrite asemel rääkis.

Tee kokkuvõte, mida Ristija Johannes salmides Luuka 3:3–6 inimestele õpetas. (Loe
lisaks sellele, mida Johannes oli õpetanud, JST, Luuka 3:4–11.)
____________________

Johannese päevil uskusid mõned inimesed, et kuna nad on Aabrahami järeltulijad,
on nad teistest paremad või et Jumal armastab neid rohkem kui mitte-iisraellasi.
See olukord oleks sama, kui tänapäeva inimesed mõtleksid, et nad lähevad taevasse
lihtsalt sellepärast, et on Kiriku liikmed.

Loe Luuka 3:7–9, et leida, mida Johannes juutidele õpetas, et nad peavad tegema,
et päästetud saada. (9. salmis sümboliseerib sõna vili meie valikute tulemusi.)

Pane 9. salmis tähele, mis juhtub nendega, kes ei too esile head vilja ega ela
õigemeelselt.

Me loeme salmidest Luuka 3:10–15, et Johannes õpetas konkreetsele rühmale juudi
ühiskonnas, kuidas nad saavad tuua esile head vilja, elades õigemeelselt. Johannese
teenimine oli muljetavaldav ja mõned arvasid, et ta võib olla Messias.

Loe Luuka 3:16–17, et leida, mida Messias Johannese sõnul teeb, kui Ta tuleb.
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Araabia põllumehed eraldamas nisu
aganatest

Fraas „ristib teid Püha Vaimu ja tulega” (Lk 3:16) viitab Püha Vaimu anni saamise
puhastavale ja pühitsevale mõjule. Prohvet Joseph Smith on õpetanud: „Inimene
peab sündima veest ja vaimust selleks, et pääseda Jumala kuningriiki.” (Teachings
of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 90)

Selleks, et mõista paremini salmi Luuka 3:17, on kasulik teada, kuidas toimub nisu
eraldamine aganatest.

Kui nisu oli koristatud ja rehi pekstud
(kui viljaterad olid taimest eraldatud),
siis põllumees tuulas vilja. Tuulamine oli
muistne meetod, et eraldada nisu
aganatest (viljatera kestadest).
Tuulamiseks kasutati suurt kühvlit või
puust harki, millega pekstud vilja õhku
visati. Tuulehoog kandis kerged,
soovimatud aganad ära ja raskemad
viljatuumad kukkusid rehepeksul
põrandale.

Mida võib vili Johannese analoogias
sümboliseerida?
____________________

Mida võivad sümboliseerida aganad?
____________________

Üheks tähtsaks õpetuseks, mida
salmides Luuka 3:16–17 õpetatakse, on,
et Jeesus Kristus eraldab
õigemeelsed pahelistest.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mil moel eraldavad Jeesuse Kristuse jüngrid Teda järgides ja Tema
evangeeliumi järgi elades end juba praegu pahelistest, kuigi lõplik
õigemeelsete eraldamine pahelistest leiab aset kohtupäeval?

b. Miks on meil vaja mõista, et kui me püüame Jeesust Kristust järgida ja elada
Tema evangeeliumi järgi, võime tunda end teistest eraldatuna või seda
ka olla?

Salmides Luuka 3:18–22 on kirjas, et Jeesus tuli, et Ristija Johannes Ta ristiks (vt ka
Mt 3:13–17). Hiljem võeti Ristija Johannes Heroodese käsul kinni.

Luuka 3:23–38
Tuuakse välja Jeesuse põlvnemine
Luukas toob salmides Luuka 3:23–38 ära Jeesuse sugupuu, millest saame teada
Jeesuse otsese pärilikkusliini. Samuti tunnistas ta, et Joosep arvati olevat (tegelikult
ei olnud) Jeesuse isa (Lk 3:23).
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Luuka 4:1–13
Saatan kiusab Jeesust kõrbes
Salmides Luuka 4:1–13 on kirjas, kuidas Jeesus paastus 40 päeva kõrbes ja pani
vastu Saatana kiusatustele (vt ka Mt 4:1–11).

Luuka 4:14–30
Jeesus kuulutab, et Tema on Messias
Mõtiskle sõnade üle: murtud südamega, sinikad, vangistatud, vaene ja pime. Kas oled
kunagi tundnud, et mõni neist sõnadest võiks kirjeldada, kuidas sa end tundsid?
Uurides salme Luuka 4:14–30 leia sõnad, mis õpetavad, kuidas Jeesus Kristus oli
saadetud tervendama südamelt murtuid ja vabastama vange.

Me loeme salmidest Luuka 4:14–17, et kui Jeesus naasis pärast paastumist ja
kiusamist kõrbes, hakkas Ta kuulutama Galiea sünagoogis. Peagi pöördus Ta tagasi
oma kodulinna Naatsaretti. Seal olles seisis Ta sünagoogis, et lugeda Jesaja
raamatust, kes kuulutas prohvetlikult Messia jumalikust missioonist.

Loe Luuka 4:18–20, et leida, mida Messias Jesaja prohvetliku kuulutuse kohaselt
inimeste heaks teeb. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Loe Luuka 4:21, et leida, mida Jeesus etteloetud pühakirjasalmide kohta ütles.

Öeldes, et Jesaja prohvetlik kuulutus on täide läinud, kuulutas Jeesus, et Ta on
prohvetlikus kuulutuses mainitud Messias. Võiksid kirjutada oma pühakirja
õpetuse: Jeesus Kristus saadeti tervendama murtud südameid ja vabastama
neid, kes on vaimses vangistuses.

Selle kohaselt, mida sa Päästja teenimisest tead, millised olid mõned asjad, mida Ta
selle prohvetliku kuulutuse täideminemiseks tegi? ____________________

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: milliseid kogemusi ma olen
näinud, mis näitavad, kuidas Jeesus Kristus jätkab ka tänapäeval

meie tervendamist ja vabastamist?

Loe Luuka 4:22, et leida, kuidas reageerisid inimesed Naatsaretis Jeesuse teadaande
peale, et Tema on kauaoodatud Messias.

Me loeme salmist Luuka 4:23, et Jeesus teadis, et Naatsareti inimesed tahavad, et Ta
tõestaks, et on Messias, korrates Kapernaumas tehtud imesid. Jeesus vastas,
tsiteerides kahte pühakirjakohta, et õpetada neile usu põhimõtet.
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Eelija, Sarepta lesknaine ja tema poeg

Loe läbi salmid Luuka 4:24–27, et leida
need kaks lugu, millele Jeesus viitas.
Soovi korral loe kiiresti läbi jutustus
Eelijast ja Sarepta lesknaisest salmides
1. Kuningate 17:1–16 ning jutustus
Naamanist ja Eliisast salmides 2.
Kuningate 5:1–14. Pööra erilist
tähelepanu sellele, millega lesknaine ja
Naaman oma usku näitasid.

Kuidas näitasid Sarepta lesknaine ja
Naaman oma usku?
____________________

On tähtis teada, et Vana Testamendi
prohvet Eelijas (Eelija) ja Eliisa tegid
mõlemad imesid inimestele, kes ei
olnud iisraellased (olid paganad). Jeesus
õpetas Naatsaretis olijaid, et kuigi
iisraellaste seas oli leski ja
pidalitõbiseid, olid kaks paganat
võimelised kogema imesid, kuna nad uskusid Jumala prohveteid ja võtsid
nad vastu.

Kuna väga paljudel Naatsareti inimestel puudus usk Temasse, tegi Jeesus seal mõne
ime (vt Mt 13:54–58; Mk 6:1–6). Vastandades Naatsareti inimesed Sarepta lesknaise
ja Naamaniga, võime õppida seda tähtsat usu põhimõtet: kui näitame usku
Jeesusesse Kristusesse, võime näha imesid sündimas.

Võrdle ja vastanda
Pühakirjalood saavad sageli selgemaks, kui neid võrrelda või vastandada millegi muuga. Miski ei
too evangeeliumi tõdesid teravamasse fookusesse kui sarnasused ja erinevused õpetuste,
inimeste ja sündmuste vahel.
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Naaman ja Eelija teenija

3. Koosta
pühakirjapäevikusse

nimekiri viisidest, kuidas me saame
näidata oma usku Jeesusesse
Kristusesse kui meie Päästjasse.
Korda üle salm Luuka 4:18 ja
mõtiskle viiside üle, kuidas me
peame näitama usku Jeesusesse
Kristusesse, et saada seal loetletud
õnnistusi.

Loe Luuka 4:28–30, et leida, kuidas
sünagoogis olnud vastasid sellele, mida
Jeesus ütles.

Mõtiskle, kuidas see lugu näitlikustab
seda, kuidas Jeesus Kristus pahelised
õigemeelsetest eraldab (Lk 3:17).

Luuka 4:31–44
Jeesus ajab välja kuradeid ja
tervendab haige
Loe Luuka 4:31–44, et leida, mille
poolest erines Kapernauma inimeste
reaktsioon Naatsareti inimeste
reaktsioonist.

Kuidas näitlikustavad need lood
põhimõtet, et kui me näitame usku
Jeesusesse Kristusesse, võivad meile osaks saada Tema õnnistused?

4. Lõpeta tänane uurimine, kirjutades pühakirjapäevikusse oma
tunnistus Jeesusest Kristusest kui Päästjast ja õnnistustest, mida

oled kogenud, kui oled näidanud üles usku Temasse.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 3. ja 4. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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10. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Luuka 5
Sissejuhatus
Peetrus, Jaakobus ja Johannes olid kalamehed, kuid olles Päästja abil ime läbi
püüdnud suurel hulgal kala, jätsid nad kõik maha, et järgida Päästjat, ja neist said
inimeste püüdjad. Jeesus tervendas pidalitõbise ja halvatud mehe. Ta kutsus oma
jüngriks Matteuse ja õpetas, et Ta tuli kutsuma patuseid meelt parandama. Samuti
õpetas Jeesus tähendamissõna värske veini panemisest vanadesse nahklähkritesse.

Luuka 5:1–11
Issand kutsub Peetruse, Jaakobuse ja Johannese inimesi püüdma
Mõtiskle küsimuste üle: millal on sul palutud teha midagi, ilma et teaksid kõiki
põhjusi, miks on seda vaja teha? Miks võib olla raske järgida juhiseid, kui sa ei
mõista nende põhjusi?

Millised Kiriku juhtide nõuanded või Issanda käsud võivad mõnele noorele
tunduda raskena, kui nad ei mõista täielikult nende põhjusi?
____________________

Uurides salme Luuka 5:1–11, leia
põhimõtted, millest võib abi olla, kui sa
ei mõista täielikult, miks sul on vaja
järgida Kiriku juhtide nõuandeid ja
Issanda käske.

Loe Luuka 5:1–5, et leida, mida Päästja
palus Peetrusel (keda tol ajal kutsuti
Siimonaks, vt Lk 5:8) teha pärast seda,
kui Ta oli jutlustamise lõpetanud.
Gennesareti järv (vt Lk 5:1) on Galilea
järv ja fraas „heitke oma võrgud välja
loomuse katseks” 4. salmis viitab võrkude vette laskmisele, et kala püüda. Võiksid
5. salmis märgistada, mida Peetrus Päästja kutsele vastas.

Mida võis Peetruse kalapüügikogemus panna teda mõtlema, kui Päästja käskis tal
võrgud jälle sisse lasta?

Loe Luuka 5:6–9, et leida, mis juhtus, kui Peetrus tegi, mida Issand palus. Võiksid
märkida ära sõnad ja fraasid, mis näitavad, miks me peaksime tegema seda, mida
Päästja meilt palub, isegi kui me ei mõista, miks.

Ühe põhimõttena saame sellest loost õppida, et kui me teeme seda, mida Issand
meilt palub, isegi, kui me ei mõista, miks, võib Ta anda meile suuremaid
õnnistusi, kui me oskaksime oodata. Sa võiksid kirjutada selle põhimõtte
pühakirja salmide Luuka 5:3–9 juurde.

Kuidas nõuab selle põhimõtte järgi elamine meilt, et usaldaksime Jeesust Kristust?

Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud:
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„See elu on kogemus suurest usaldamisest – usaldada Jeesust Kristust, usaldada
Tema õpetusi, usaldada meie võimet olla juhitud Pühast Vaimust, et kuuletuda
õpetustele praegusest õnnest ja eesmärgipärasest ülimalt õnnelikust igavikulisest
eksisteerimisest. Usaldamine tähendab tahtlikku kuuletumist, ilma et
lõpptulemus kohe teada oleks (vt Õp 3:5–7). Selleks, et teie usaldus Issandasse
vilja kannaks, peab see olema vägevam ja vastupidavam kui oma tunnete ja

kogemuste usaldamine.

Usu rakendamine on usaldamine, et Issand teab, mida Ta teiega teeb ja et Ta võib saata selle
korda teie igaveseks kasuks, isegi kui te praegu ei mõista, kuidas Ta saab seda küll teha.” (Trust
in the Lord. Ensign, nov 1995, lk 17)

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas ma saan arendada vanem Scotti kirjeldatud usaldust Jeesusesse
Kristusesse?

b. Kuidas olen mina või kuidas on minu pere saanud oodatust suuremaid
õnnistusi, kui oleme järginud Issanda juhiseid isegi siis, kui me nende
põhjusi täielikult pole mõistnud?

Kirjuta paberilehele Issanda nõuanded ja käsud, mida sa võiksid veelgi ustavamalt
järgida, kuigi sa ei mõista täielikult, miks on seda vaja teha. (Võimalusel vaata
trükist „Sulle, noor” [2011], et saada sealt ideid.) Aseta paber kohta, kus see aitaks
sul meeles pidada oma eesmärki teha seda, mida Issand palub.

Me loeme salmides Luuka 5:10–11, et Peetrus, Jaakobus ja Johannes jätsid oma
kalapaadid maha, et järgida Jeesust.

Luuka 5:12–26
Jeesus tervendab pidalitõbise ja halvatu
Mida saab kasutada inimese aitamiseks
või tervendamiseks, kel on mingi
vaevus või haav?

Millest veel võib olla vaja inimest
tervendada lisaks füüsilisele haigusele
või vigastusele? ____________________

Uurides salme Luuka 5:12–25, leia
põhimõtteid, mis õpetavad, mida sa
saad teha, et aidata endal ja teistel
vajaliku tervenduse osaliseks saada.

Leia pühakirjades võrdlusi ja vastandeid
Pühakirjades sageli võrreldakse või vastandatakse ideid, sündmusi ja inimesi. Sellised võrdlused
ja vastandamised aitavad näitlikustada ja rõhutada evangeeliumi põhimõtteid. Otsi võrdlusi ja
vastandamisi üksikutest salmidest, peatükkidest, aga ka peatükkide ja raamatute lõikes. Näiteks
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kui loed sellest, kuidas Päästja tervendas salmides Luuka 5:12–25 kaks meest, pane tähele nende
tervendamiste sarnasust ja erinevusi.

2. Me loeme salmidest Luuka 5:12–25, et Päästja tervendas kaks
meest. Ühel mehel oli pidalitõbi ja teine oli halvatud. Loe Luuka

5:12–15 ja Luuka 5:17–25 ning võrdle neid kahte lugu. Koosta
pühakirjapäevikus alljärgnev tabel ja pane kirja, mille poolest need kaks
tervendamist sarnanesid ja mille poolest erinesid.

Sarnasused Erinevused

Mõtiskle sellele, millist rolli mängis kummaski loos usk. Võiksid märkida ära fraasi
„tema nende usku nägi” Luuka 5:20. Päästja tunnustas nende usku, kes tõid Tema
juurde halvatud mehe.

Joseph Smithi tõlge aitab paremini mõista, mida küsis Jeesus salmis Luuka 5:23:
„Kas pattude andestamiseks on vaja rohkem väge kui haige püsti tõstmiseks ja
kõndima panemiseks?” (JST, Luke 5:23 ) Seda küsimust esitades õpetas Jeesus
Kristus, et Tal oli vägi tervendada nii füüsiliselt kui vaimselt.

Mida me saame nendest lugudest õppida selle kohta, kuidas me võime terveneda ja
mida me võime teha, et aidata teistel terveks saada?

Me saame nendest lugudest õppida, et kui me rakendame usku ja tuleme
Päästja juurde, võib Ta meid tervendada ja et me saame aidata teistel tulla
Päästja juurde, et nad võiksid saada tervendatud. Võiksid kirjutada need
põhimõtted oma pühakirjas salmide Luuka 5:12–25 juurde.

Tervendamine ei pea ilmtingimata tähendama, et Päästja eemaldab meie nõrkused
või haigused. Tervendamine võib samuti tähendada, e Ta annab meile julgust, usku,
tröösti ja rahu, mida vajame, et nõrkustes vastu pidada või neist jagu saada.

Mõtiskle Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem David A. Bednari nõuandele:

„Õigemeelsusest ja usust on tõepoolest abi mägede liigutamisel – kui mägede
liigutamine täidab Jumala eesmärki ja vastab Tema tahtele. Õigemeelsusest ja
usust on tõepoolest abi haigete, kurtide ja lombakate terveks tegemisel – kui
tervenemine täidab Jumala eesmärki ja vastab Tema tahtele. Seetõttu jäävad
paljud mäed liigutamata ka tugeva usuga. Ning kõik haiged ja põdurad ei saagi
terveks. Kui kogu vastasseisu kärbitaks, kui kõik haigused võetaks ära, läheksid

Isa plaani põhieesmärgid nurja.

Paljusid õppetunde, mida surelikkuses saama peame, võib saada üksnes selle kaudu, mida
kogeme ja mis meile vahel kannatusi toob. Jumal ootab meilt ning usaldab meid, et kohtame
ajutist surelikku vastasseisu Tema abiga, et saaksime õppida, mida vaja, ning saada lõpuks
selliseks, nagu peame saama igavikus.” (Et me ei kohkuks tagasi. [ÕL 10:18] – KHS-i pühalik
koosolek noortele täiskasvanutele, 3. märts 2013, LDS.org)

10.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV

193



3. Mõtiskle nõrkustele, millest inimesed tervendamist vajavad. Vasta
pühakirjapäevikus ühele või mitmele küsimusele:

a. Mida ma saaksin teha, et tuua inimesi Päästja juurde, et nad saaksid osa
Tema tervendavast väest?

b. Millal olen mina või on mõni mu tuttav Päästjasse usku rakendades
terveks saanud?

c. Millal ma olen näinud, et inimene toob kellegi teise Issanda juurde, et see
saaks osa Päästja tervendavast väest?

Mõtiskle sellele, mida sa saad teha, et rakendada suuremat usku Jeesusesse
Kristusesse, et saada tervendatud, andestust või tröösti. Samuti mõtiskle, kuidas sa
saaksid tuua sõbra või kellegi teise Päästja juurde.

Luuka 5:27–35
Kirjatundjad ja variserid küsivad, miks sööb Jeesus koos tölnerite ja patustajatega
Loe Luuka 5:27–28 ja leia, millise kutse esitas Päästja Matteusele (keda tol ajal
hüüti Leeviks; vt Mt 9:9).

Mis avaldab sulle muljet selle juures, kuidas Matteus Päästja kutsele vastas?

Matteus oli tölner, mis tähendab, et ta kogus kaasjuutidelt Rooma valitsuse jaoks
makse. Üldiselt juudid vihkasid tölnereid ning pidasid neid põlatuteks ja
patustajateks. Me loeme salmidest Luuka 5:29–35, et kui Jeesus sõi koos Matteuse
ja teistega, mõistsid kirjatundjad ja variserid Ta patustajatega söömise pärast hukka.
Jeesus õpetas, et Ta tuli kutsuma patustajaid meelt parandama.

Mõtiskle, kuidas Päästja kohtleks sinu koolis neid, kes on üksikud ja tunnevad end
kõrvale jäetuna. Mõtiskle sellele, kuidas sina võiksid Päästja-sarnaselt suhelda
nendega, kes on üksikud ja tunnevad end väljajäetuna või kes on vähem
populaarsed, ilma et sa teeksid järeleandmisi oma käitumisnormides.

Luuka 5:36–39
Jeesus õpetab tähendamissõna uuest veinist ja vanadest nahklähkritest
Päästja kasutas kirjatundjate ja variseride õpetamiseks tähendamissõna. Loe Luuka
5:36–39, et leida, mida Päästja selle tähendamissõna õpetamiseks kasutas. Võiksid
need asjad oma pühakirjas ära märkida.

Kujuta ette, et vanas rõivaesemes olevale augule pannakse peale uuest kangast
paik. Uus paik ei pruugi olla vana kanga sarnane või uus paik võib pesus kokku
tõmmata ning käristada augu või rebendi veelgi suuremaks kui enne. Samamoodi
ei olnud Jeesuse Kristuse evangeelium lihtsalt vanade uskumuste ja tavade
paikamine, vaid tõe täiesti uus taastamine.

Uus nahk on pehme ja elastne, samal ajal kui vana nahk muutub kõvaks ja
rabedaks.
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Nahklähker

Uue veini valmimine tekitab
nahklähkris gaase, mis seda venitab.
Selline venimine võib põhjustada vana,
rabeda nahklähkri katki minemise.
Tähendamissõnas sümboliseerib uus
vein Päästja õpetusi ja evangeeliumi
ning vana vein sümboliseerib variseride
pärimusi, tavasid ja uskumusi Moosese
seaduse järgi.

Kuidas võiksid „vanad nahklähkrid”
sümboliseerida kirjatundjaid ja varisere,
keda Jeesus õpetas?

Mõtiskle sellele, kuidas „uued
nahklähkrid” võiksid sümboliseerida
neid inimesi, kes olid alandlikud ja
tahtsid muutuda, et võtta vastu Päästja
ja Tema õpetused. Üheks põhimõtteks,
mida saame Päästja tähendamissõnast
õppida, on see, et selleks, et Päästja ja
Tema evangeelium vastu võtta, peame olema alandlikud ja valmis muutuma.

4. Selleks, et sellest tähendamissõnast paremini aru saada, vaata üle
Luuka 5. peatükk. Otsi näiteid järgmistest inimtüüpidest ja kirjuta

pühakirjapäevikusse, mida sa leidsid:

a. Inimesed, kes olid Päästja ja Tema õpetuste suhtes kõvasüdamelised ja
alistamatud.

b. Inimesed, kes olid Päästjat järgides alandlikud ning valmis muutuma ja
kasvama.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 5. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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10. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Luuka 6:1–7:18
Sissejuhatus
Jeesus õpetas sellest, kui oluline on teistele head teha, kaasa arvatud
hingamispäeval. Olles kogu öö palvetanud, kutsus Ta kaksteist apostlit ning õpetas
siis neid ja rahvast. Ta tervendas samuti sõjapealiku sulase ja tõstis ühe naise poja
surnuist üles.

Luuka 6
Jeesus tervendab hingamispäeval, valib kaksteist apostlit ja õpetab rahvast
Kujuta ette, et sa kuuled pühapäevasel koosolekul teadet teenimisprojektist ühe
pere heaks, kes elab sinu lähedal. Pärast teadet kuuled pealt järgmisi reageeringuid:

• „See pere on hiljuti palju üle elanud. Olen rõõmuga valmis aitama, nii
kuis saan.”

• „Loodan, et pärast pakutakse suupisteid, sest muidu ma küll kohale ei lähe.”

• „Ma ei taha tegelikult üldse sinna minna, kuid ma vajan veidi abi
teenimisprojektiga, mida järgmisel nädalal korraldan, seega peaksin tõenäoliselt
praegu abi andma.”

• „Kui minu sõbrad lähevad, siis lähen mina ka.”

1. Pane pühakirjapäevikusse kirja, millised teenimise põhjused tulevad
välja neist reageeringutest.

Mõtle võimalustele teenida, mis sul on olnud, ja mida sa teenimise suhtes tundsid.
Uurides Luuka 6. ja 7. peatükki, leia põhimõtteid, mis võivad aidata sul veelgi
tähendusrikkamalt teenida.

Oma teenimise alguses Galileas tervendas Jeesus hingamispäeval kuivanud käega
mehe (vt Lk 6:6–10), veetis öö palvetades ja kutsus kaksteist apostlit (vt Lk
6:12–13). Seejärel Ta õpetas neid ja suurt „rahvakogu” (Lk 6:17), kuidas saada tasu
taevast. Sellele jutlusele Luuka 6. peatükis viidatakse sageli kui tasandikujutlusele
ja see on väga sarnane mäejutlusega Matteuse 5.–7. peatükis. „On palju erinevaid
arvamusi, kas Matteuse kirja pandud mäejutlus ja Luuka kirja pandud
tasandikujutlus on sama või erinev sündmus. Siiski Luuka ülestähenduses olev
kronoloogia ja kontekst tunduvad viitavat sellele, et Luuka 6. peatükis ja Matteuse
5.–7. peatükis on kirjas sama jutlus.” (New Testament Student Manual. Church
Educational System manual, 2014, lk 152–153; vt ka märksõnu „Mäejutlus” ja
„Evangeeliumide vastavus”. – Pühakirjajuht.) (NB! Suurt osa Luuka 6. peatüki
sisust käsitleti siis, kui uurisid Mt 5.–7. peatükki; salme Mt 10:1–4 ja Mk 3:1–6.)

Loe Luuka 6:19, et leida, mida Jeesus tegi inimestele enne, kui hakkas neid
õpetama.

Järgmiseks loe Luuka 6:31, et leida Jeesuse nõuanne oma jüngritele.

Kuidas mõjutab selle meelespidamine, et me peaksime kohtlema teisi, nagu me
soovime, et meid koheldaks, seda, kuidas me inimesi kohtleme?
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Loe Luuka 6:32–35, et leida, millist nõu Jeesus oma jüngritele veel teiste
armastamise ja teenimise kohta andis. Võiksid märkida 35. salmis ära, mida
peaksime teistele head tehes vastu ootama. Pane tähele, mida lubas Issand neile,
kes teistele mingit vastutasu lootmata head teevad.

Üks põhimõte, mida nendest salmidest õppida, on see, et kui me teeme teistele
head midagi vastu lootmata, on meie tasu suur ja me oleme
Kõigekõrgema lapsed.

Pane tähele fraasi „olete Kõigekõrgema lapsed” (35. salm). Kuigi me oleme kõik
Jumala lapsed, täidavad need, kes Kristuse sarnaselt teistele head teevad, oma
jumalikku potentsiaali, saades Taevase Isa sarnaseks. Mõtle sellele, kuidas teiste
teenimine midagi vastu lootmata võib aidata inimesel olla rohkem Kristuse
sarnane.

Loe Luuka 6:36–38, et leida Jeesuse toodud näiteid sellest, kuidas me saame
teistele head teha. Pane tähele, et Jeesus lubas, et inimestele, kes on teiste vastu
armulised, kes hoiduvad teiste üle õigemeelsusetust kohtumõistmisest ja kes
vabatahtlikult andestavad, saab osaks Jumala arm.

Kas sa olnud püüdnud panna kunagi kasti või kohvrisse rohkem asju, kui sinna
mahub? Salmis Luuka 6:38 kirjeldatakse, kuidas selle hea eest, mida me teeme,
antakse vastu „hea, tuubitud ja raputatud ja kuhjaga mõõt”. Kuidas kirjeldab see
fraas Taevase Isa tasu meile, kui me teistele anname?

Ühe tõena saame salmist Luuka 6:38 õppida, et kui me anname heldelt teistele,
õnnistab Taevane Isa meid veelgi heldemalt. Võiksid kirjutada selle põhimõtte
38. salmi kõrvale.

2. Mõtle, kuidas me saame teistele heldelt anda. Seejärel vasta
pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal olen ise või on mõni mu tuttav teistele heldelt andnud?

b. Kuidas olen ise või on mõni mu tuttav saanud heldelt andmise eest Issandalt
õnnistusi?

c. Mida ma teen, et olla teiste vastu veelgi heldem?

Üheks viisiks, mida võiksid kaaluda, kuidas teiste vastu veelgi heldem olla, on
pidada kinni paastu seadusest, annetades paastudes paastuannetust. Su vanemad
võivad juba maksta su pere eest paastuannetust, kuid võimalusel võiksid sina
samuti annetada. Kui soovid olla teiste vastu veelgi heldem, palveta, et Issand
aitaks sul teenida nii, nagu Tema teeniks.

Luuka 7:1–10
Jeesus teeb terveks sõjapealiku sulase
Me õpime salmist Luuka 7:1, et pärast rahvahulga õpetamist läks Jeesus
Kapernauma. Loe Luuka 7:2–5, et leida, kes palus Jeesuselt abi, kui kuulis, et Ta
linna saabus.
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Kapernauma sünagoogi varemed neljandast
või viiendast sajandist pKr.

Sõjapealik oli Rooma armee ametnik,
kes juhtis 50–100 mehest koosnevat
kompaniid. Üldiselt ei meeldinud
juutidele sõjapealikud, sest nad
esindasid Rooma poliitilist ja sõjaväelist
jõudu nende ja nende maa üle. Kuid see
sõjapealik oli olnud juutide vastu lahke.

Loe Luuka 7:6–10 ja mõtiskle, kuidas
näitas sõjapealik suurt usku Jeesusesse
Kristusesse ja kuidas talle tema usu
eest tasuti.

Me õpime nendest salmidest, et kui
rakendame usku Jeesusesse Kristusesse, saame tuua teiste ellu õnnistusi.
Võiksid kirjutada selle põhimõtte salmi Luuka 7:10 juurde.

Luuka 7:11–18
Ta tõstab lesknaise poja surnuist üles
Päev pärast sõjapealiku sulase terveks tegemist tegi Jeesus veel ühe ime. Loe Luuka
7:11–12, et leida, millega Jeesus ja Tema jüngrid Naini linna jõudes kokku puutusid.

Miks oli selle noore mehe surm
12. salmi kohaselt selle naise jaoks eriti
traagiline?

See naine ei olnud mitte ainult
kaotanud surma tõttu oma poja, vaid oli
varem kaotanud ka oma abikaasa.
Lisaks suurele kurbusele ei olnud tal
enam kedagi, kes oleks teda rahaliselt
toetanud.

Loe Luuka 7:13–15, et leida, mida tegi
Päästja, kui Ta nägi seda naist leinamas. Puusärk on kirst, millesse surnukeha
asetatakse.

Miks Jeesus 13. salmi kohaselt selle naise poja terveks tegi? Pane tähele, et
lesknaine ei palunud tal oma poega terveks teha, kuid Jeesus nägi tema vajadusi ja
aitas neid täita. Samuti on oluline mõista, et see mees ei olnud üles tõusnud ja tal
tuli uuesti surra ühel päeval. Jeesus Kristus oli esimene, kes üles tõusis.

Mõtle, mida sa oleksid tundnud, kui oleksid olnud sellises olukorras lesk ja oleksid
näinud Jeesust, kes su ainsa poja surnuist üles tõstis.

Me õpime sellest loost põhimõtet: me võime järgida Jeesuse Kristuse eeskuju,
olles teiste vastu kaastundlikud ja teenides nende väljaütlemata vajadusi.

Kuidas me saame teiste vajadusi tähele panna, kui nad neist meile ei räägi?

President Thomas S. Monson on õpetanud:
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„Vähesed lood Päästja teenimisest puudutavad mind rohkem kui Tema eeskuju
kaastundest, mida Ta näitas Naini leinavale lesknaisele. ‥

Millise väe, millise õrnuse, millise kaastundega Õpetaja seda tegi! Ka meie saame
teisi õnnistada, kui vaid järgime Tema õilsat eeskuju. Võimalusi selleks on kõikjal.
Vaja on silmi, et näha täbarat olukorda, ja kõrvu, et kuulda murtud südame
vaikset anumist. Jah, ja kaastundest tulvil hinge, et me ei suhtleks mitte üksnes

silmast silma või häälega, mida kuuleme, vaid Päästja majesteetlikul moel, nimelt südamest
südamesse.” (Meeting Life’s Challenges. – Ensign, nov 1993, lk 71)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millal on mulle või minu
perele saanud osaks teiste kaastunne või teenimine, isegi kui ma

seda ei palunud?

Loe salme Luuka 7:16–18, et leida, kuidas inimesed reageerisid lesknaise poja
elluäratamise imele.

Üks põhjustest, miks inimesed võisid kuulutada, et „suur prohvet on meie seas
tõusnud” (Lk 7:16), oli seetõttu, et Naini lesknaise poja tervendamine oli sarnane
nendele juhtudele, mil Vana Testamendi prohvetid Eelija ja Eliisa surnud poegi üles
tõstsid (vt 1Kn 17:17–24; 2Kn 4:17–22, 32–37).

Palu sel nädalal oma isiklikke palveid tehes, et Taevane Isa aitaks sul näha ja
tegutseda õhutuste kohaselt, mida sa saad, et teiste väljarääkimata vajadusi
rahuldada. Samuti võiksid mõelda, kuidas sa saaksid heldelt teenida ilma midagi
vastu ootamata.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Luuka 6:1–7:18 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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10. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Luuka 7:18–50
Sissejuhatus
Jeesus ülistas Ristija Johannest ja tunnistas, et Johannes valmistas teed Tema
teenimiseks. Kui Jeesus sõi koos variseridega, näitas meelt parandav naine oma
usku Jeesusesse ja armastust Tema vastu.

Luuka 7:18–35
Jeesus ülistas Ristija Johannest ja tunnistas Johannese missioonist
Mida sa Ristija Johannesest mäletad?

1. Loetle pühakirjapäevikus nii palju fakte Ristija Johannese kohta, kui
mäletad.

Kujuta ette pilliroogu ning kedagi, kel on seljas õhulised kallid rõivad ja kes elab
lossis. Loe sellest mõeldes läbi salmid Luuka 7:24–26, et leida, mida Jeesus Ristija
Johannese kohta õpetas.

Mille poolest erines Ristija Johannes sinu arvates pilliroost ja kellestki, kes elab
luksuses?

Vastupidiselt pilliroole, mis tuules kõigub, oli Ristija Johannes oma tunnistuses ja
oma missiooni täitmises kindel ja vankumatu. Ta elas kõrbes ja kandis
kaamelikarvadest rõivaid, mis olid väga takused. Füüsilise mugavuse asemel püüdis
ta täita Jumala tahet.

Jeesus ütles, et Ristija Johannes oli
„hoopis enamat kui prohvet” (Lk 7:26).
Loe Luuka 7:27–28, et leida, miks Ristija
Johannes oli prohvetite seas
ainulaadne.

Kui Jeesus ütles „Ma saadan sinu eele
oma käskjala, kes tasandab sinu tee su
ees” (Lk 7:27), tsiteeris Ta sadu aastaid
tagasi kirja pandud prohvetlikku
kuulutust, mis rääkis „sõnumitoojast”,
kes „valmistab [Messia] ees teed” (Ml
3:1). Me õpime nendest salmidest, et
Ristija Johannes oli eelnevalt
pühitsetud prohvet, et valmistada
Jumala Pojale tee ja ristida Ta.

Kuidas valmistus Ristija Johannes
Jeesuse Kristuse tulemiseks teed?
____________________
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Prohvet Joseph Smith ütles salmi Luuka 7:28 kohta: „Jeesusele vaadati kui
kellelegi, kellel oli kõige vähem õigust Jumala kuningriigile, ja [näiliselt] peeti
Teda kõige vähem prohvetiks, otsekui Ta oleks öelnud: „Tema, keda peetakse
vähimaks teie seas, on suurem Johannesest ja see olen Mina Ise.”” (Teachings of
Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 82)

Me loeme salmides Luuka 7:29–35, et paljud uskusid Jeesuse õpetustesse, kuid
variserid ja käsutundjad, kes seal viibisid, hülgasid Tema õpetused. Jeesus selgitas,
et nad hülgasid tõe, hoolimata sellest, kas seda õpetas Tema või Ristija Johannes.

Luuka 7:36–50
Kui Jeesus sööb koos variser Siimonaga, peseb naine pisaratega Jeesuse jalgu
Kas sa oled kunagi mõtisklenud selle üle, kas sinu patud antakse sulle andeks?

Uurides Luuka 7. peatüki ülejäänud osa, leia tõdesid, mis aitavad sind, kui mõtled
sellele, kas sulle saab andeks anda.

Me loeme salmist Luuka 7:36, et variser Siimon kutsus Jeesuse enda poole sööma.
Sellisel pidusöögil istuvad või külitavad külalised patjadel ümber madala laua, oma
jalad lauast eemale sirutades. Vaestel lubati koguda kokku pidusöögi ülejäägid,
seega polnud ebatavaline, et pidusöögi ajal sisenesid majja kutsumata inimesed (vt
James E. Talmage, Jesus the Christ, 3. vjl, 1916, lk 261).

Loe Luuka 7:37–39, et leida, kes tuli kutsumata sellele konkreetsele pidusöögile.

Pane tähele, et naine näitas oma armastust Päästja vastu, pestes ja suudeldes ning
võides Tema jalgu. „Alabasterriistatäie ‥ lõhnasalvi ” (Lk 7:37) tähendas pudelit
hinnalist lõhnasalvi.

Mida mõtles Siimon salmi Luuka 7:39 kohaselt, kui ta nägi, mida naine tegi?

Siimona mõtteid tajudes õpetas Jeesus tähendamissõna kahest võlgnikust ja
rahalaenajast. Võlgnik lubab raha rahalaenajale tagasi maksta või on valmis
vangi minema.

Loe Luuka 7:40–43 ja mõtle, keda võivad need isikud tähendamissõnas
sümboliseerida.

2. Joonista pühakirjapäevikusse järgnev tabel. Kirjuta lahtritesse
variser Siimon, naine ja Jeesus, vastavalt sellele, keda nad võiksid

tähendamissõnas sümboliseerida. (Jäta „rahalaenaja” veergu ruumi, et kirjutada
sinna järgmise ülesande ajal veel infot.)

Rahalaenaja = ____________________

Võlgnik, kel oli võlga 50 teenarit =
____________________

Võlgnik, kel oli võlga 500 teenarit =
____________________
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Vanem James E. Talmage Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud
külalislahkusest, mida võõrustaja tavaliselt Jeesuse päevil oma külalistele
avalikult näitas: „Tol ajal oli kombeks kohelda erilist külalist suure tähelepanuga,
võtta ta vastu tervitussuudlusega, varuda vett, et pesta ta jalgelt maha tolm, ning
võida õliga ta juukseid ja habet.” (Jesus the Christ, lk 261)

Loe Luuka 7:44–46, et leida erinevusi selles, kuidas Siimon Jeesust pidusöögil vastu
võttis ja kuidas kohtles Jeesust naine.

3. Kirjuta pühakirjapäevikus vastavasse veergu erinevused selle vahel,
kuidas kohtles Jeesust Siimon ja kuidas naine.

Võrreldes Siimonat kaudselt võlgnikuga, kes oli võlgu 50 teenarit, soovitas Jeesus,
et ka tema patud tuleb andeks anda.

Loe Luuka 7:47–50, et leida, mis tegi naisel andestuse saamise võimalikuks. Soovi
korral võid sa leitu ära märkida.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on
kommenteerinud selle naise usku järgmiselt: „Tegelikult ütles Jeesus: „Tal oli
palju patte, kuid ta uskus minusse, on oma pattudest meelt parandanud, minu
jüngrid ristisid ta ja tema patud said ristimisvees maha pestud. Nüüd otsis ta
mind üles, et näidata suurt tänulikkust selle poolt, kes oli räpane, kuid on nüüd
puhas. Tema tänulikkus on piiritu ja tema armastus mõõtmatu, sest talle anti

palju andeks.”” (Bruce R. McConkie. Doctrinal New Testament Commentary, 3. kd 1965–1973, 1.
kd, lk 265)

Me saame sellest loost õppida muuhulgas põhimõtteid: kui me rakendame usku,
näidates oma armastust Issandasse ja pühendumist Talle, ning kui me saame
Issandalt andeks, täitume soovist Teda veel rohkem armastada ja teenida.

Vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist tunnistab
armastusest ja andestusest, mis võib meile kõigile osaks saada:

„[Paljud] on väärilisuse ja õigemeelsuse poolest väga erinevad. Ometi on
meeleparandus meile kõigile õnnistuseks. Igaühel meist on vajadus tunda Päästja
halastavaid käsivarsi, kui meile meie patud andeks antakse.

Aastaid tagasi paluti mul kohtuda mehega, kes kunagi oli üsna pöörast elu
elanud. Halbade valikute tagajärjel kaotas ta Kirikus liikmestaatuse. Tükk aega
tagasi naasis ta Kirikusse, pidas ustavalt käske, kuid tema varasem elu oli jäänud

teda painama. Temaga vesteldes tundsin, et tal on häbi, et ta tunneb sügavat kahetsust, et oli
oma lepingud kõrvale lükanud. Pärast vestlust panin ma käed talle pea peale, et talle
preesterluse õnnistus anda. Enne kui sõnagi lausuda jõudsin, valdas mind äratundmine, et
Päästja armastab teda ja on talle andestanud. Õnnistussõnad lausutud, embasime teineteist ja
mees puhkes nutma.

Hämmastav, kuidas Päästja, arvestamata patu iseloomu, paneb oma halastavad ja armastavad
käed meeleparandaja ümber. Ma tunnistan, et Päästja suudab meile meie patud andeks anda ja
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on valmis seda tegema. Pole pattu, mida ei saaks andestada, välja arvatud nende väheste omad,
kes pärast täiuse tundmist hukatuse valivad. Meile kõigile on antud imetlusväärne õigus pöörata
selg pattudele ja tulla Kristuse juurde. Jumalik andestus on üks magusamaid evangeeliumi vilju,
mis viib südamest süü ja valu, asendades need rõõmu ja meelerahuga” (Parandage meelt, et ma
võiksin teid terveks teha. – 2009. a sügisene üldkonverents)

4. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mõlemale küsimusele:

a. Mõtle ajale, mil sa kogesid Issanda andestust. Kirjuta oma mõtetest ja
tunnetest Päästja kohta, ilma et paneksid kirja väga isiklikke sündmusi, mis
nõudsid Issanda andestust.

b. Pane kirja, kasutades seda, mida sa oled Luuka 7. peatükist õppinud, kuidas
sa vastaksid sõpradele, kes kahtlevad, kas neile nende patud andestatakse.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Luuka 7:18–50 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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10. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Luuka 8:1–10:37
Sissejuhatus
Päästja jätkas teenimist Galileas, kus Ta kuulutas prohvetlikult oma surmast ja
ülestõusmisest. Galileast lahkumise järel rändas Jeesus Jeruusalemma poole.
Samaarias õpetas Ta oma jüngritele, et Ta on tulnud inimesi päästma, mitte neid
hävitama. Samuti õpetas Ta ustavaks jüngriks olemisest ja tähendamissõna heast
samaarlasest.

Luuka 8:1–9:56
Päästja teeb imesid, õpetab tähendamissõnade kaudu ja rändab Jeerusalemma
Loe läbi järgnevad näited. Pane kirja, mida sa nendes olukordades tunneksid ja
kuidas käituksid.

• Kui sa palud viisakalt, et su vend või õde aitaks sul segaduse ära koristada,
vastab ta sulle ebaviisakalt, et tee seda ise. ____________________

• Planeerides kooliüritust, kritiseerivad mõned klassikaaslased sinu ideid ja
naeravad nende üle. ____________________

• Kui räägid sõbrale evangeeliumist, vastab ta sulle, et sinu usk on veider.
____________________

Uurides Päästja õpetusi Luuka 8. ja 9. peatükis, leia tõdesid, mis annavad sulle
juhatust, kui oled teiste tegude ja sõnade peale solvunud.

Kuna sa uurisid neid sündmusi üksikasjalikult Matteuse ja Markuse
evangeeliumeid käsitlevates õppetundides, keskendub see õppetund salmidele
Luuka 9:51–62.

Loe Luuka 9:51, et leida, kuhu otsustas Päästja minna. Sõna „ülesvõtmisepäevad”
viitab sellele, et lähenes Päästja taevasse ülesminek.

Jeruusalemma rännates lähenesid Jeesus ja jüngrid samaarlaste külale. Loe Luuka
9:52–54, et leida, milline oli samaarlaste reaktsioon, kui nad said teada, et Jeesus ja
Tema jüngrid tahtsid nende külla tulla.

Kuidas reageerisid Jaakobus ja Johannes sellele, et samaarlased polnud Päästja
vastu külalislahked ja hülgasid Ta?

Loe Luuka 9:55–56, et leida, kuidas Päästja Jaakobusele ja Johannesele vastas.

Kui Päästja „sõitles neid” (Lk 9:55), vihjas Ta sellele, et Jaakobuse ja Johannese soov
polnud Jumala Vaimuga kooskõlas.

Mõtle, kuidas võivad tänapäeva inimesed teiste solvangute peale üle reageerida.
Vaata uuesti õppetunni alguses olevaid näiteid ja mõtiskle sellele, kuidas keegi võib
sellises olukorras üle reageerida.

Mille poolest erines Päästja reaktsioon sellele, et samaarlased Ta hülgasid,
Jaakobuse ja Johannese reaktsioonist? ____________________
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Üks tõde, mida sellest loost õppida, on see, et me järgime Päästja eeskuju, kui
otsustame reageerida solvangutele kannatlikult ja pikameelselt. Võiksid
kirjutada selle tõe pühakirjas salmide Luuka 9:52–56 kõrvale.

Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem David A. Bednari sõnad aitavad meil
mõista, et solvumine on valik, mitte olukord:

„Kui me usume või ütleme, et meid on solvatud, mõtleme tavaliselt seda, et me
tunneme end haavatuna, halvasti kohelduna, teravalt noomituna või et meist
pole lugu peetud. Ja loomulikult leiab teiste inimestega lävides aset kohmakaid,
piinlikke, põhimõttelagedaid ja alatuid asju, mis võimaldavad meil solvuda.
Lõppkokkuvõttes aga on teisel inimesel võimatu teid või mind solvata. ‥
Solvumine on meie valik. See pole olukord, mida keegi või miski meile põhjustab

või peale surub. ‥

Kui keegi ütleb või teeb midagi sellist, mida me peame solvavaks, on meie esmaseks kohustuseks
solvumast keelduda ning rääkida seejärel selle inimesega eraviisiliselt, ausalt ja otsekoheselt.
Selline lähenemine kutsub kohale Püha Vaimu inspiratsiooni ning võimaldab lahendada
valearusaamad ja mõista tõelist kavatsust.” (Ja nad ei solvu. − 2006. a sügisene üldkonverents)

1. Meenuta õppetunni alguses olnud näiteid. Seejärel vasta
pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Milline on potentsiaalne oht valida nendes olukordades solvumine?

b. Kuidas me saaksime järgida iga näite puhul Päästja eeskuju?

c. Kuidas meid võidakse õnnistada, kui otsustame reageerida solvangutele
kannatlikult ja pikameelselt?

Mõtiskle sellele, kas oled otsustanud kellegi sõnade või tegude peale solvuda. Sea
eesmärgiks järgida Päästja eeskuju, otsustades, et reageerid solvangutele
kannatlikult ja pikameelselt. Võiksid jagada oma eesmärki pereliikme või sõbraga,
et ta võiks aidata sul edu saavutada.

NB! Püüdes vastata kannatlikult ja pikameelselt kellelegi, kes sinu arvates käitus
sinu suhtes valesti, ei tähenda, et peaksid lubama seksuaalse või füüsilise
väärkohtlemise, sealhulgas narrimise jätkumist. Kui oled sellise väärkohtlemise
ohver, lepi kohe kokku kohtumine oma piiskopi või koguduse juhatajaga, et abi ja
nõu saada.

Luuka 9:57–62
Jeesus õpetab ustavaks jüngriks olemisest
Loe kokku pildil olevad pallid. Laula samal ajal oma lemmikkirikulaulu.
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Mis tegi laulmise ajal pallide
loendamise raskeks?

Mõtle, kuidas võib pallide
kokkulugemise ajal takistuseks olnud
laulmine sarnaneda sellega, kui
püütakse järgida Jeesust Kristust.

Jätkates Luuka 9. peatüki uurimist,
mõtiskle sellele, kuidas sa saad ületada
mõjusid, mis võivad sind Päästja
järgimisest kõrvale juhtida või seda takistada.

Loe Luuka 9:57–58, et leida, kuidas Jeesus vastas mehele, kes soovis hakata Tema
jüngriks.

Fraas „Inimese Pojal ei ole aset, kuhu ta oma pea paneks” viitab sellele, et Päästja
elus puudusid mugavus ja kergus.

Loe Luuka 9:59–60, et leida, mida tahtis teine mees enne Päästja järgimist teha.

Jeesus ei osutanud sellele, et on vale oma lähedaste surma puhul leinata või
avaldada matustel austust (vt ÕL 42:45). Selle asemel õpetas Ta tähtsa õppetunni
jüngriks olemisest. Mida me saame õppida Päästja vastusest salmis Luuka 9:60
ustava jüngri prioriteetide kohta?

Loe Luuka 9:61–62, et leida, mida ütles Päästja kolmandale mehele, kes tahtis
Tema jüngriks hakata.

President Howard W. Hunteri sõnad aitavad meil mõista salmis Luuka 9:62
toodud analoogiat selle kohta, kui paneme käe adra külge ega vaata tagasi:
„Selleks, et ajada sirget vagu [või kraavi], peab künnimees hoidma enda silme
ees üht kindlat punkti. See hoiab teda õigel kursil. Kuid kui künnimees juhtub
tagasi vaatama, et näha, kust ta tuli, võib ta palju kergemini ära eksida. Selle
tagajärjeks on kõverad ja korrapäratud vaod. ‥ Kui meie jõud keskendub mitte

sellele, mis on meie taga, vaid sellele, mis on meie ees – igavene elu ja rõõm päästmisest –, saab
see meile kindlasti osaks.” (Am I a ‘Living’ Member? – Ensign, mai 1987, lk 17)

Mõtiskle sellele, kuidas sarnaneb Jeesuse Kristuse jüngriks olemine meie käe
asetamisega adra külge ja mitte tagasi vaatamisega.
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Üheks põhimõtteks, mida me Päästja
õpetustest neile meestele õpime, on
see, et selleks, et olla Jeesuse
Kristuse jünger, ei tohi me lasta
millelgi saada Tema järgimisest
tähtsamaks.

Mõtle sellele, miks me seame mõnikord
teatud asjad tähtsamale kohale kui meie
kohustused Jeesuse Kristuse jüngritena.

Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:
„Saatanal on heade inimeste vastu võimas relv. See on tähelepanu hajutamine.
Ta tahaks, et head inimesed täidaksid oma elu „heade asjadega”, et ei oleks
enam ruumi sellele, mis oluline.” (First Things First. – Ensign, mai 2001, lk 7)

2. Selleks, et paremini analüüsida, mis võib takistada sul Jeesust
Kristust täielikult järgida, tee pühakirjapäevikusse järgnev tabel.

Seejärel pane tabelisse kirja neli-viis Jeesuse Kristuse jüngri kohustust (näiteks
teiste teenimine, evangeeliumi jagamine, regulaarselt kirikus käimine või
kümnise maksmine). Lisa iga kirjapandud kohustuse juurde näiteid teistest
prioriteetidest, mida keegi võib sellest tähtsamaks pidada.

Jeesuse Kristuse jüngri kohustused Teised kohustused

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse kogemusest, mil sa nägid, et keegi
otsustas jätta kõrvale teised eesmärgid või prioriteedid, et Päästjat

järgida.

Mõtiskle, millel sa lased olla tähtsam kui Jeesuse Kristuse järgimine ja Tema
õpetused. Kirjuta paberilehele eesmärk, mida sa teed, et Päästja ja Tema
evangeelium oleksid kõrgeim prioriteet. Pane paber sinna, kus sa seda iga
päev näed.

Luuka 10:1–24
Issand kutsub seitsmekümned, annab neile volituse ja juhised
Loe Luuka 10:1–2, et leida, keda Issand määras, et aidata Tema tööd teha.
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Tee Jeerikosse

Halastaja samaarlane

Sõna seitsekümmend salmis Luuka 10:1 mitte üksnes ei kirjelda teenijate arvu, kelle
Jeesus välja saatis, vaid viitab ka preesterluse ametile. Sama preesterluse amet on
olemas ka tänapäeva taastatud Kirikus. Praegu on seitsmekümnete kvoorumeid
kaheksa, kuigi ainult kahe esimese kvoorumi liikmeid kutsutakse üldjuhtideks.
Nende evangeeliumi kuulutamist ja Kiriku administreerimist aitavat tööd juhib
Kaheteistkümne Apostli Kvoorum ja Seitsmekümnete juhatus.

Me õpime nendest salmidest, et Issand kutsub apostlitele lisaks töötegijaid
Teda esindama ja Teda Tema töös aitama. Miks kutsub Issand sinu arvates teisi
ennast esindama ja aitama?

Salmides Luuka 10:3–24 on juhis, mille Päästja andis seitsmekümnetele, kuidas
neid kohustusi täita. Hiljem andsid seitsmekümned Jeesusele oma tööst aru ja Ta
andis neile veel juhiseid ja oli nende üle rõõmus. Pane tähele, et salmid Luuka
10:10–11 sisaldavad Issanda juhiseid seitsmekümnetele, mis erinevad tänapäeval
misjonäridele antud juhistest. Seitsmekümnetele anti luba pühkida oma jalgelt
linna tolm, tunnistuseks nende vastu, kes neid vastu ei võta. Tänapäeval tehakse
seda üksnes äärmuslikes olukordades ja seda võib teha vaid Esimese
Presidentkonna juhatusel. Tänapäeva põhimisjonäridel ei ole volitust seda oma
äranägemisel teha.

Luuka 10:25–37
Jeesus õpetab halastaja samaarlase tähendamissõna
Loe Luuka 10:25, et leida küsimus,
mille käsutundja Päästjale esitas, et
Teda kiusata ja proovile panna.

Mida sa vastaksid, kui keegi sinule
sellise küsimuse esitaks?

Loe Luuka 10:26–28, et leida Päästja
vastus käsutundja küsimusele.

Lõpeta salmidest Luuka 10:25–28 loetu
põhjal põhimõte: selleks, et saada
igavene elu, peame
____________________.

Loe Luuka 10:29, et leida, milline oli käsutundja teine küsimus Jeesusele.

Selleks, et käsutundja küsimusele
vastata, õpetas Päästja tähendamissõna
samaarlasest (vt Lk 10:30–35). Uue
Testamendi aegadel oli juutide ja
samaarlaste vahel suur vaen (vt
märksõna „Samaarlased”. –
Pühakirjajuht). Mõlemad rahvad
keerasid sõna otseses mõttes teelt
kõrvale, et teineteist vältida.
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Pühakirja põhimõtete rakendamine
Rakenda pühakirjadest õpitut oma ellu, elades õpitud õpetuste ja põhimõtete kohaselt.
Mõtiskledes tähendamissõnale halastaja samaarlasest, mõtle oma käitumisele ja sellele, kuidas
sa saaksid teisi lahkemalt kohelda. Kui rakendad õpetusi ja põhimõtteid ellu, saad sa õnnistusi.

Loe Luuka 10:30–37, et leida, mida õpetab see tähendamissõna sellest, kes on sinu
ligimesed.

President Thomas S. Monson on öelnud, et me peaksime pidama meeles
tähendamissõna halastaja samaarlasest, kui mõtleme sellele, kuidas reageerida
neile, kes vajavad meie abi:

„Igaüks meist rändab teekonnal läbi surelikkuse oma Jeeriko teel. Milline saab
olema teie kogemus? Milline minu? Kas mulle jääb märkamata inimene, kes on
sattunud röövlite kätte ja vajab minu abi? Aga teile? Kas olen mina see, kes küll
näeb haavatut ja kuuleb tema abipalvet, kuid läheb mööda? Aga teie? Või olen
mina see, kes näeb, kes kuuleb, kes peatub ja kes aitab? Aga teie?

Jeesus andis meile juhtlause: „Mine ja tee sina nõndasamuti!” Kui me kuuletume
sellele ütlusele, avaneb meie igavikulisele pilgule nägemus rõõmust, milleni harva küünditakse ja
mida kunagi ei ületata.

Kuid Jeeriko tee ei pruugi olla täpselt tähistatud. Samuti ei pruugi haavatud karjuda, nii et me
kuuleksime. Kuid kui me kõnnime selle halastaja samaarlase jälgedes, kõnnime teerajal, mis viib
täiuslikkusele.” (Your Jericho Road. – Ensign, veebr 1989, lk 2, 4)

4. Kujuta ette, et sul on sõber, kel on raske armastada kedagi, kes teda
tüütab, talle pettumust valmistab või teda vihale ajab. Kirjuta

pühakirjapäevikusse lühike kiri oma sõbrale, selgitades, mida me võime õppida
sellest tähendamissõnast teiste armastamise kohta ja kuidas võime püüda olla
halastaja samaarlase moodi.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Luuka 8:1–10:37 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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11. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Luuka 10:38–12:59
Sissejuhatus
Päästja õpetas Marta kodus Maarjat ja Martat. Hiljem õpetas Ta oma jüngritele
palju tõdesid palve kohta ning hoiatas silmakirjalikkuse ja ahnuse eest.

Luuka 10:38–42
Jeesus õpetab Maarjat ja Martat

1. Loetle
pühakirjapäevikus nii

palju eile tehtud valikuid, kui ühe
minuti jooksul suudad. Kui oled
lõpetanud, vaata nimekiri üle ja
märgi ära mõned head valikud,
mida tegid. Millised on mõned
olukorrad, kus peame valima kahe
hea valiku vahel?

Uurides salme Luuka 10:38–42, leia
Päästja õpetatud põhimõte, mis võib
sulle otsuste tegemisel juhatust anda, eriti kui pead valima mitme hea valiku vahel.

Kui Jeesus oli Juudamaal, rändas Ta Betaaniasse, mis asus Jeruusalemma lähedal, ja
külastas Marta, Maarja ja Laatsaruse kodu.

Loe Luuka 10:38–40, et leida, mida otsustasid Maarja ja Marta kumbki teha, kui
Päästja nende juures oli.

Jeesuse päevil oli külalislahkus väga oluline. Marta püüdis teha seda, mida tavaliselt
temalt kui võõrustajalt oodati. Ta keskendus maistele või füüsilistele muredele,
nagu toidu valmistamine ja serveerimine.

Pane tähele, et salmis Luuka 10:40 tundis Marta end koormatuna, et peab kõike
üksi tegema, ja tahtis, et Maarja teda aitaks.

Loe Luuka 10:41–42, et leida, mida Päästja Martale vastas.

Mida võis Päästja silmas pidada, kui ütles: „Tarvis on ‥ õigupoolest üht! Maarja on
selle hea osa valinud” (Lk 10:42)? ____________________

Vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud: „See oli
kiiduväärt, et Marta „muretse[s] ja te[gi] enesele tüli paljude asjadega” [Lk
10:41], kuid evangeeliumi õppimine Meisterõpetajalt oli „tarvilikum”.” (Hea,
parem, parim. – 2007. a sügisene üldkonverents)

Kui Päästja ütles, et head osa, mille Maarja oli valinud, „ei võeta temalt ära” (Lk
10:42), võis Ta osutada sellele, et otsustades kuulata Päästjat, selle asemel et

210



keskenduda ajalistele või maistele muredele, võis Maarja saada vaimseid õnnistusi,
mis on igavesed.

Üheks põhimõtteks, mida saame Päästja sõnadest Martale õppida, on see, et kui
me otsustame pühendada ennast vaimsetele asjadele, mitte ajalikele
muredele, siis me saame igavikulisi õnnistusi.

Kirjuta selleks jäetud kohale mõned näited olukordadest, kus inimene võib valida,
et pühendab ennast muude heade, kuid vähemtähtsate asjade, murede või
tegevuste asemel vaimsetele asjadele: ____________________

Samuti on vanem Oaks õpetanud:

„Mõtiskledes võimalike valikute üle, peaksime me pidama meeles, et sellest, et miski on hea, ei
piisa. On valikuid, mis on paremad, ja veel teisigi, mis on parimad. ‥

Kaaluge, kuidas me kasutame oma aega nende valikute puhul, mis on seotud televiisori
vaatamisega, videomängude mängimisega, Internetis surfamisega või raamatute ja ajakirjade
lugemisega. Loomulikult on hea jälgida kosutavat meelelahutust või saada huvitavat teavet. Iga
selline asi pole siiski väärt seda osa meie elust, mille me selle saamise nimel anname. Mõned
asjad on paremad ja mõned parimad. Kui Issand käskis meil otsida teadmisi, ütles Ta: „Otsige
parimatest raamatutest tarkuse sõnu” (ÕL 88:118; rõhutus lisatud). [---]

Mõni meetod oma aja ja perekondliku aja kasutamiseks on parem ja mõni parim. Me peame
laskma minna mõnel heal asjal, selleks et valida teisi, mis on paremad või parimad, kuna need
arendavad usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse ning tugevdavad meie perekondi.” (Hea,
parem, parim. – 2007. a sügisene üldkonverents)

2. Vaata üle valikute nimekiri, mille esimeses ülesandes kirja panid, ja
märgi iga positiivse valiku juurde „hea”, „parem” ja „parim”.

Seejärel lõpeta pühakirjapäevikus ülesanded:

a. Pane kirja, kuidas on sind õnnistatud, et paned vaimsed asjad ajalikest
muredest ettepoole.

b. Vali vähemalt üks vaimne asi, millele tahaksid rohkem keskenduda, ja pane
kirja eesmärk, mida sa teed, et sel vaimsel asjal oleks sinu elus tähtsam koht.

Luuka 11
Jeesus õpetab oma jüngritele palvest
Kujuta ette, et oled põhimisjonär ja õpetad Kirikuga tutvujat, kes on mitu korda
palvetanud ja tunneb, nagu ei vastaks Taevane Isa talle. Kirikuga tutvuja kahtleb,
kas ta peaks palvetamist jätkama. Mida sa selle inimese aitamiseks ütleksid?

Uurides Luuka 11. peatükki, leia tõdesid, mis võiksid aidata kedagi, kes tunneb, et
Jumal pole tema palvetele vastanud.

Salmide Luuka 11:1–4 kohaselt küsis üks jüngritest pärast Jeesuse palve kuulamist,
kas Ta võiks neile õpetada, kuidas palvetada, ja Päästja tegi seda. Seejärel kasutas
Issand analoogiat, et õpetada veel palvest. Pane tähele, et Joseph Smithi tõlge
salmile Luuka 11:4 ütleb: „Ja ärgem laskem end juhtida kiusatusse, vaid päästa meid
ära kurjast.” (JST, Luke 11:4) Taevane Isa ei juhi ühtki oma last kunagi kiusatusse.
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Loe Luuka 11:5–13 ja leia, mida Issand palve kohta õpetas.

Joseph Smithi tõlge suurendab meie arusaamist Päästja õpetustest palve kohta. Me
õpime, et enne kui Ta rääkis salmis Luuka 11:5 algavast analoogiast, „ta ütles neile:
„Teie Taevane Isa ei jäta teile andmata seda, mida iganes te Temalt palute. Ja Ta
rääkis tähendamissõna, öeldes ‥”” (JST, Luke 11:5). Samuti õpime me „headest
andidest”, mille kohta Ta ütles: „Kui te siis, olles halb, teate, kuidas anda oma
lastele häid ande, siis kui palju rohkem annab teie Taevane Isa Püha Vaimu kaudu
häid ande neile, kes küsivad.” (JST, Luke 11:14)

Miks austas teine sõber salmi Luuka 11:8 kohaselt esimese sõbra palvet saada
leiba?

Päästja õpetas salmides Luuka 11:5–13 analoogiate kaudu, et kui me, olles
ebatäiuslikud, oleme valmis täitma nende palveid, keda armastame ja kellest
hoolime, siis „kui palju enam [meie] Isa taevast annab ‥ neile, kes teda paluvad”
(Lk 11:13).

Mis on palve eesmärk? „Palve on viis, kuidas Isa tahe ja lapse tahe omavahel
kooskõlla viiakse. Palve eesmärgiks ei ole muuta Jumala tahet, vaid kindlustada
endale ja teistele õnnistused, mida Jumal on juba nõus andma, kuid selleks, et neid
saada, tuleb meil neid paluda. Õnnistused nõuavad meiepoolset tööd ja püüdeid,
enne kui meile need antakse. Palve on töötamise viis ja on meetod, kuidas saada
kõikidest õnnistustest kõrgeimaid.” (Märksõna „Prayer”. – Bible Dictionary)

Lõpeta salmidest Luuka 11:5–13 õpitu kohaselt põhimõte: kui me rasketel
aegadel palvetame ja otsime sihikindlalt Taevase Isa õnnistusi, siis Ta – Tema
omal ajal ja Tema omal moel – ____________________.

Seda põhimõtet mõistes peame samuti meeles pidama, et mitte kõik õnnistused
Taevaselt Isalt ei tule vastavalt meie ootusele ja soovile või me ei tunne neid
kohe ära.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse ajast, mil said vastuse oma palvetele,
kui Taevaselt Isalt sihikindlalt õnnistusi otsisid.

Salmides Luuka 11:14–54 on kirjas lugu, kuidas Jeesus ajas mehest kuradeid välja,
manitses inimesi kuulama Jumala sõna ning manitses varisere ja kirjatundjaid
nende vaimse võhiklikkuse ja pahelisuse pärast.

Luuka 12
Päästja hoiatab silmakirjalikkuse ja ahnuse eest
Mõtiskle küsimuste üle: kas olen kunagi tahtnud midagi nii väga, et mõtlesin sellest
kogu aeg? Millised võivad olla negatiivsed mõjud, kui me midagi nii väga tahame?

Me loeme salmidest Luuka 12:1–13, et „kui ‥ rahvast oli tuhandeti kokku tulnud”
(Lk 12:1), õpetas Jeesus oma jüngritele silmakirjalikkusest hoidumist. Ta õpetas
neile, et kõik peidetud asjad tulevad ühel päeval välja ja et Jumal tunneb oma lapsi
ja valvab neid. Samuti rääkis Ta jüngritele vajadusest tunnistada Tema nimest
inimeste ees ja jumalateotuse patust. Seejärel palus üks mees, et Päästja räägiks
tema vennaga ja sunniks venda temaga pärandit jagama.

Loe Luuka 12:14–15, et leida, mida Päästja sellisele soovile vastas.
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Mille eest Ta rahvast hoiatas?

Ahnus tähendab liialt millegi tahtmist. Issanda nõuandest õpime tõde: Issand
käsib meil maist vara mitte himustada. Ta õpetas, et elus on muud kui vaid
füüsilised asjad, mida soovime, ja et inimese väärtus ei sõltu tema vara suurusest.

Pärast Päästja hoiatust oma jüngritele, et nad väldiksid ahnust, rääkis Ta
tähendamissõna, et näitlikustada selle käsu tähtsust. Loe Luuka 12:16–19, et leida,
mitu korda kasutas mees selles tähendamissõnas sõnu ma ja oma. Võid kõik need
sõnad soovi korral ära märkida.

Mida näitab sõnade ma ja oma sage kasutamine meile tema murede kohta?
____________________

Mil moel võib meil olla kiusatus olla selle mehe sarnane?

Loe Luuka 12:20–21, et leida, mida ütles Jumal vastuseks mehe saamahimule ja
ahnusele.

Võiksid kirjutada oma pühakirja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem
M. Russell Ballardi sõnad: „Olulisim on see, mis kestab kõige kauem.” (Olulisim on
see, mis kestab kõige kauem. – 2005. a sügisene üldkonverents)

Kui rikas mees tähendamissõnas oleks teadnud, et ta tol ööl sureb ja ei saa midagi
oma varast endaga kaasa võtta, mida ta oleks sinu arvates siis oma surmale
eelnenud päeval teisiti teinud? Mõtiskle, kuidas käib meie kohta käsk mitte
ahnitseda maiseid varandusi.

Me loeme salmidest Luuka 12:22–30, et Issand rõhutab, et Tema jüngritel ei olnud
vaja ajalike asjade pärast ülemäära muretseda. See juhis anti apostlitele ja neile, kes
kutsuti teenima põhimisjonäridena. Loe Luuka 12:31–32 ja leia, mida peaksid Tema
jüngrid Päästja õpetuse kohaselt pigem otsima, selle asemel et keskenduda
omaenda vajadustele ja soovidele (vt ka Jk 2:18–19).

Me õpime Joseph Smithi tõlkest salmile Luuka 12:31, et Issand andis jüngritele
juhise: „Seepärast püüdke tuua esile Jumala kuningriiki” (JST, Luke 12:34). „Jumala
kuningriik” viitab Jeesuse Kristuse Kirikule. „Kiriku eesmärgiks on valmistada oma
liikmeid elama igavesti selestilises kuningriigis ehk taevariigis.” (Märksõna „Jumala
kuningriik ehk taevariik”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org) Päästja lubas oma
jüngritele ja misjonäridele, et kui nad püüavad esmalt tuua esile Jumala kuningriiki,
aitab Ta rahuldada nende vajadused ja annab neile koha oma kuningriigis.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse põhimõtted: kui me püüame teha
oma osa, et tuua esile Jumala kuningriiki ja Tema

õigemeelsust, aitab Jumal meil rahuldada meie vajadusi ja valmistab
meile ette koha oma kuningriigis.

Mõtiskle sellele, kuidas sa saad püüda tuua esile Jumala kuningriiki. (Meenuta
mõtiskledes selles õppetunnis varem mainitud põhimõtet enda pühendumisest
vaimsetele asjadele, mitte ajalikele asjadele.)

Me loeme salmidest Luuka 12:35–59, et Päästja õpetas oma jüngreid valmistuma
Tema teiseks tulemiseks. Ta aitas neil mõista, et „kellele on palju antud, sellelt
nõutakse palju” (Lk 12:48), ja selgitas, et Tema evangeelium põhjustab rahva hulgas
palju jagunemisi.
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5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Luuka 10:38–12:59 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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11. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Luuka 13–15
Sissejuhatus
Jeesus õpetas meeleparandusest ja Jumala kuningriigist ning tervendas
hingamispäeval. Samuti kasutas Ta tähendamissõnu, et õpetada alandlikkusest ja
jüngriks olemise hinnast. Variserid ja kirjatundjad kaebasid, et Jeesus suhtleb
tölnerite ja patustajatega. Päästja vastas sellele, rääkides tähendamissõna kadunud
lambast, kadunud drahmirahast ja kadunud pojast.

Luuka 13:1–14:14
Jeesus tervendab hingamispäeval ning õpetab alandlikkusest ja nende eest
hoolitsemisest, kel pole hästi läinud
Kujuta ette, et istud lõuna ajal koos mõne oma sõbraga ja nad märkavad omaette
istuvat kehvalt riides olevat õpilast. Üks teie hulgast teeb tolle õpilase välimuse
kohta ebaviisaka märkuse ja paljud su sõbrad naeravad selle peale.

Kuidas sa võiksid selles olukorras käituda? ____________________

Uurides Luuka 13. ja 14. peatükki, leia, mida õpetas Päästja nende kohtlemisest,
kel pole nii hästi läinud kui meil.

Me loeme Luuka 13. peatükist, et
Päästja jutustas tähendamissõna
viigipuust, mis raiutakse maha, kui see
vilja ei kanna. See tähendamissõna oli
suunatud juutidele, kes oleksid pidanud
kandma head vilja, ja see õpetab, et me
hävime, kui me ei tee meeleparandust.
Jeesus tervendas naise hingamispäeval.
Ta võrdles Jumala kuningriiki
sinepiseemnega, millest kasvas suur
puu, ja Ta õpetas neist, kes pääsevad
Tema kuningriiki. Samuti leinas Ta
Jeruusalemma ähvardava
hävituse pärast.

Me loeme salmidest Luuka14:1–6, et Päästjat kutsuti hingamispäeval õhtustama
variseride ülema kotta. Enne söömist tervendas Päästja mehe, kes kannatas
vesitõve käes (haigus, mis paneb inimese keha vedeliku tõttu paistetama).

Loe Luuka 13:15–16 ja Luuka 14:5–6 ning leia, mida vastas Päästja variseridele, kes
süüdistasid Teda hingamispäeva rikkumises, sest Ta tervendas selle naise ja mehe.

Mida me saame õppida Päästja eeskujust, kuidas hingamispäeva austada ja pühana
pidada? Üheks õpetuseks on, et Jeesus käitus hingamispäeval õigemeelselt,
teenides inimeste vajadusi. See oli vastupidine mõnele variserile, kes õigustas
loomade, kuid mitte inimeste aitamist hingamispäeval. Mõtle, mida sa
hingamispäeval teed. Mida sa saad hingamispäeval teha, et olla rohkem
Jeesuse-sarnane?
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Salmides Luuka 14:7–10 on kirjas tähendamissõna, mida Päästja kasutas, et
õpetada alandlikkuse ja ülendusega seotud evangeeliumi tõdesid. „Ülemad
istekohad” (Lk 14:7) tähendavad aukohti. Jeesus pani tähele, et mõned peole
kutsutud otsisid endi jaoks aukohti, et istuda võõrustaja lähedale.

Loe Luuka 14:11, et leida, mida õpetas Päästja alandlikkusest.

Loe Luuka 14:12–14, et leida, mida õpetas Päästja variserile, kes oli ta sööma
kutsunud. Miks sarnanevad inimesed variseriga, kui kutsuvad õhtusöögile oma
sõpru ja rikkaid või tähtsaid ligimesi?

Päästja päevil oli neil, kes olid vigased, lombakad või pimedad, sageli raske enda
eest hoolt kanda ja nad olid oma puude tõttu vaesed. Mõned variserid vaatasid
neile inimestele ülevalt alla. Millised on mõned põhjused, miks inimesed
tänapäeval teiste peale ülevalt alla vaatavad?

Me saame nendest salmidest õppida põhimõtte: kui püüame aidata neid, kellel
pole nii hästi läinud kui meil, siis Issand tasub meile selle eest.

Lisaks tasule ülestõusmisel õnnistab Ta meid samuti selles elus, kui püüame aidata
inimesi, kel pole läinud nii hästi kui meil (vt Mt 6:4).

1. Täida pühakirjapäevikus järgmistest ülesannetest üks või mõlemad:

a. Kirjuta ajast, kui sind või mõnda su tuttavat õnnistati püüde eest aidata
kedagi, kel pole nii hästi läinud. (Pole läinud nii hästi võib viidata
olukordadele, mis ei ole seotud materiaalsete asjade nappusega. Näiteks
võib see viidata kellelegi, kes on üksildane või kellel pole sõpru.)

b. Mõtiskle, kuidas sa saaksid aidata neid, kel pole nii hästi läinud kui sul, ning
pane kirja eesmärk neid teenida.

Luuka 14:15–35
Jeesus jutustab tähendamissõna suurest pidusöögist ja õpetab jüngriks
olemise hinnast
Mida võidakse meil Jeesuse Kristuse jüngritena paluda ohverdada või millest
loobuda? ____________________

Milliseid vabandusi võib kellelgi olla kiusatus kasutada, et nende ohverduste
tegemist vältida? ____________________

Pärast seda, kui Päästja andis variserile nõu kutsuda sööma vähem edukaid inimesi,
ütles Talle keegi ruumisolijatest: „Õnnis on, kes leiba sööb Jumala riigis!” (Lk 14:15)
Selle ütluse peale jutustas Issand tähendamissõna suurest õhtusöömaajast.

Loe Luuka 14:16–24 ja leia, milline kutse inimestele selles tähendamissõnas esitati,
samuti milliseid vabandusi kasutasid need, kes kutsest keeldusid.

Jeesus rääkis juutidele, kes käitusid nagu need inimesed tähendamissõnas, kes
esimestena peole kutsuti. Kuidas sarnaneb Jeesuse Kristuse evangeelium suure
õhtusöömaajaga? Milliseid vabandusi kasutasid need inimesed, kes ei võtnud vastu
kutset suurele õhtusöömajale? Mida näitavad need vabandused nende inimeste
prioriteetide kohta?
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Sellest loost õpime ühe põhimõttena seda, et kui me seame teised prioriteedid
Issandast ja Tema evangeeliumist kõrgemale, jääme ilma õnnistustest, mida
oleksime võinud saada.

Vaata nimekirja, mille sa koostasid asjadest, mida võidakse sul kui Jeesuse Kristuse
jüngril paluda ohverdada või millest loobuda. Millistest õnnistustest jääd sa ilma,
kui sa ei ole valmis neid ohverdusi tegema? Kas oled mõelnud kunagi, et
ohverdasid midagi, kuid hiljem tajunud, et saadud õnnistused olid suuremad kui
see, mille enda arvates ohverdasid?

Pärast selle tähendamissõna õpetamist rääkis Päästja rahvahulgale sellest, mida Ta
oma jüngritelt ootab. Loe Luuka 14:25–27 ja leia, mida ütles Päästja, et Tema
jüngrid peavad olema valmis tegema.

„Salmi Luuka 14:26 kontekstis tähendab kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud „vihkama”, „vähem
armastama” või „vähem austama”. Päästja ei tühistanud käsku „sa pead oma isa ja ema
austama” (2Ms 20:12). Ta õpetas prioriteetidest. Jüngri pühendumine Jeesusele Kristusele peab
olema eespool tema pühendumisest perekonnale.” (New Testament Student Manual, Church
Educational System manual, 2014, lk 165; vt ka Mt 10:37)

Sõna rist salmis Luuka 14:27 viitab ristilöömisele ja sümboliseerib valmisolekut
ohverdamiseks. Joseph Smithi tõlge aitab meil mõista, et kui on öeldud „kanna
oma risti” (Lk 14:27), tähendab see, et inimene „ütleb ennast lahti kõigest
jumalatusest ja kõikidest maailmalikest himudest ning peab kinni [Issanda]
käskudest”. (JST, Matteuse 16:26)

Need salmid õpetavad, et Jeesuse Kristuse jüngrid peavad olema võimelised
Tema järgimiseks kõik ohverdama. Soovi korral kirjuta see tõde pühakirjas
salmide Luuka 14:25–27 kõrvale.

Olles õpetanud, mida Tema jüngrid peavad olema valmis tegema, ütles Jeesus:
„Seepärast, otsusta see oma südames, et sa teeksid asju, mida ma õpetan ja käsin
sul teha.” (JST, Luke 14:28) Sõna otsustama tähendab siin kindlat tahet. Ühe
põhimõttena võime sellest salmist õppida, et kui me otsustame oma südames
teha, mida Jeesus Kristus õpetab ja käsib meil teha, saavad meist Tema
jüngrid.

Mõtiskle, kuidas me võime jõuda jüngriks olemises nii kaugele, et oleme oma
südames ustavalt otsustanud teha seda, mida Jeesus Kristus õpetab ja käsib
meil teha.

Pärast nende põhimõtete õpetamist jüngriks olemisest rääkis Päästja kahest
analoogiast. Loe Luuka 14:28–30 ja Luuka 14:31–33, et leida, mida need kaks
analoogiat näitlikustavad.
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Naatsareti küla vahitorn Iisraelis, nagu seda
on kirjeldatud salmides Luuka 14:28–30.

Kadunud lammas

Kadunud drahmiraha

Päästja tahtis, et Tema järgijad
mõtleksid tõsiselt järele, kas nad on
valmis ohverdama kõik, mida neilt
nõutakse, et nad saaksid Tema
jüngritena lõpuni vastu pidada. Võiksid
märkida ära salmi Luuka 14:33, mis
võtab kokku Päästja õpetused selles
peatükis.

2. Mõtle, mis läheb sulle
maksma või mida sinult

nõutakse, et olla Issanda, Jeesuse
Kristuse ustav jünger. Mõtiskle
evangeeliumi järgi elamise õnnistustele ja igavese elu autasule. Mida sa võid
praegu otsustada, mis aitaks sul asetada Issand oma elus kõikidest teistest
prioriteetidest ettepoole? Vasta pühakirjapäevikus küsimusele ja sea uus
eesmärk, mis aitab sul Jeesuse Kristuse paremaks jüngriks saada.

Luuka 15
Jeesus jutustab tähendamissõnu kadunud lambast, kadunud drahmirahast ja
kadunud pojast
Mõtle ajale, mil avastasid, et oled
midagi tähtsat ära kaotanud. Kuidas sa
end tundsid?

Mõtle mõnele oma tuttavale, kes võib
olla vaimselt eksinud. See võib olla
keegi, kes pole veel Jeesuse Kristuse
taastatud evangeeliumi vastu võtnud
või ei ela hetkel evangeeliumi õpetuste
kohaselt.

Uurides Luuka 15. peatükki, leia
tõdesid selle kohta, mida tunneb
Taevane Isa nende suhtes, kes on
vaimselt eksinud, ja millised on meie
kohustused nende ees.

Loe Luuka 15:1–2, et leida, mille üle
variserid nurisesid.

Jeesus jutustas vastuseks variseride ja
kirjatundjate nurisemisele kolm
tähendamissõna: ühe lambast, ühe
drahmirahast ja ühe pojast. Need
tähendamissõnad olid mõeldud selleks,
et anda patustajatele lootust, aga
samuti selleks, et manitseda ja mõista
hukka kirjatundjate ja variseride
silmakirjalikkust ja iseteadlikkust. Pööra
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Kadunud poeg

„Nägi teda tema isa ja ‥ ta jooksis ‥ ja andis
temale suud” (Lk 15:20).

neid tähendamissõnu uurides
tähelepanu sellele, miks kadus igas
tähendamissõnas midagi ära ja kuidas
see üles leiti.

Loe iga tähendamissõna läbi, et leida
vastused tabeli vasakus veerus olevatele
küsimustele. Kirjuta oma vastused
vastavatesse lahtritesse.

Tähendamissõnad kadunud lambast, drahmirahast ja pojast

Küsimused Luuka
15:3–7

Luuka
15:8–10

Luuka
15:11–32

Mis oli kadunud?

Miks see ära kadus?

Kuidas see üles leiti?

Millised sõnad või fraasid kirjeldavad reaktsiooni, kui
kaotatu üles leiti?

Pane tähele, et lammas läks kaduma,
kuna ta järgis oma tavalist elusihti,
drahmiraha läks kaduma selle omaniku
ettevaatamatuse ja hooletuse pärast
ning kadunud (pillav või hoolimatu)
poeg kadus ära iseenda
mässumeelsuse tõttu.

Milline on sinu arvates meie kohustus
seoses nendega, kes on kadunud,
hoolimata sellest, kuidas nad ära
kadusid?

Pane tähele fraase, mis kirjeldavad
reaktsiooni, kui loom, asi ja inimene
üles leiti. Pea meeles, et nende
tähendamissõnade üheks eesmärgiks
oli nuhelda variseride ja kirjatundjate
iseteadlikkust, kes nurisesid selle üle, et
Jeesus rääkis tölnerite ja patustajatega.
Kui Jeesus ütles, et taevas tuntakse
rohkem rõõmu „ühest patusest, kes
meelt parandab, ‥ kui üheksakümne
üheksast õigest, kes meeleparandust ei
vaja” (Lk 15:7), siis Ta õpetas, et taevas on rohkem rõõmu patusest kui
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üheksakümne üheksast variserist ja kirjatundjast, kes arvavad oma uhkuses, et nad
meeleparandust ei vaja.

Kuidas sa lõpetaksid lause selle kohaselt, millised olid nende reaktsioonid, kes
kaotatu üles leidsid? Kui me aitame teistel tunda soovi meelt parandada,
tunneme ____________________.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida ma saan teha, et aidata
kedagi, kes on vaimselt kadunud, et tal tekiks soov meelt

parandada või Taevase Isaga lähedasemaks saada?

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 13.–15. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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11. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Luuka 16
Sissejuhatus
Jeesus õpetas tähendamissõna kavalast majapidajast. Variserid kuulsid Jeesuse
õpetusi ja naeruvääristasid Teda. Jeesus noomis seejärel varisere ja õpetas neile
tähendamissõna rikkast mehest ja Laatsarusest.

Luuka 16:1–12
Jeesus jutustab tähendamissõna kavalast majapidajast
Loetle tühjaks jäetud joonel mõned maised asjad, mida inimesed sageli südamest
soovivad ja mida nad püüavad endale saada: ____________________

Nüüd pane kirja igavikulised rikkused, mida Taevane Isa soovib, et me otsiksime
(näiteks igavene pere ja rahu): ____________________

Me saame selles elus nautida mõningaid neist igavikulistest rikkustest. Tõmba oma
loetelus ring ümber paarile igavikulisele rikkusele, mis on sinu jaoks eriti olulised.
Uurides Luuka 16. peatükki, leia tõdesid, mis aitavad sul igavikulisi rikkusi saada.

Pärast seda, kui Päästja õpetas tähendamissõnu kadunud lambast, kadunud
drahmirahast ja kadunud pojast, õpetas Ta oma jüngritele tähendamissõna kavalast
majapidajast. Majapidaja on keegi, kes teise inimese äriasjade, raha ja vara eest
hoolt kannab.

Loe Luuka 16:1–2 ja leia, mida rikas mees tähendamissõnas oma majapidaja kohta
teada sai.

Pane tähele, et majapidajat süüdistati selles, mida ta rikka mehe asjadega tegi.
Majapidaja võib kaotada raiskamise tõttu oma töökoha.

Me õpime salmidest Luuka 16:3–7, et majapidaja muretses, mida ta tegema
hakkab, kui oma töö kaotab, sest ta tundis, et ei suuda teha füüsilist tööd ja pidas
kerjamist liiga alandavaks. Ta mõtles välja plaani, mis pidi tema arvates andma
töövõimalusi teistes majapidamistes. Ta külastas rikka mehe kahte võlglast ja
vähendas märkimisväärselt nende võlga, millega ta lootis saavutada nende
poolehoiu.

Loe Luuka 16:8 ja leia, kuidas reageeris rikas mees, kui ta majapidaja tegudest
teada sai. Abiks on teadmine, et „maailma lapsed” on maiseid asju tähtsaks
pidavad inimesed ja „valguse lapsed” on Jumala järgijad ehk vaimseid asju
hindavad inimesed.

Pane tähele, et rikas mees rääkis sellest, et kavalast majapidajast saab tema
võlgnike soosik. Ta ei rääkinud midagi majapidaja ebaaususest.
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Vanem James E. Talmage Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud,
mida Päästja kavala majapidaja tähendamissõna kaudu õpetas: „Meie Issanda
eesmärgiks oli näidata kontrasti nende vahel, kes hoolimise, tähelepanelikkuse ja
pühendumisega tegelevad maiste rahaasjadega, ning kes olemata täie südamega
asja juures, püüavad saada vaimseid rikkusi. Maiseid asju tähtsustavad inimesed
ei jäta hooletusse tulevasteks aastateks mõeldud varusid ja on sageli patuselt

innukad palju raha koguma, samas kui „valguse lapsed” ehk need, kes usuvad pigem vaimsesse
rikkusesse kui maisesse varasse, on vähem agarad, ettenägelikud või targad.” (Jesus the Christ,
3. vlj, 1916, lk 463)

Loe Luuka 16:10–12, et leida, mida ütles Päästja, et me peame tegema, et olla
õnnistatud igavikuliste rikkustega. Pane tähele, et mammon 11. salmis viitab
maistele rikkustele, sealhulgas rahale ja omandile. Samuti võib abiks olla, kui tead,
et „ustav ‥ kõige vähemas” (Lk 16:10) tähendab maiste rikkuste õigemeelset
kasutamist.

Me õpime Päästja õpetustest salmides Luuka 16:1–12, et kui valmistume targalt
igaveseks tulevikuks ja kasutame maiseid rikkusi õigemeelselt, võime saada
õnnistatud igavikuliste rikkustega.

1. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mõlemale küsimusele:

a. Kuidas mõjutab maiste rikkuste õigemeelne kasutamine meie väärilisust, et
meile usaldataks igavikulised rikkused?

b. Kuidas saan ma noorukieas maiseid väärtusi õigemeelselt kasutada? Kuidas
saan ma seda teha täiskasvanuna? (Vt Jb 2:17–19)

Luuka 16:13–31
Jeesus noomib varisere ja õpetajaid tähendamissõnas rikkast mehest ja Laatsarusest
Uurides salme Luuka 16:13–26, mõtiskle sellele, kuidas võivad maised rikkused
takistada mõnel inimesel igavikuliste rikkuste saamist.

Nagu on kirjas salmides Luuka 16:13–14, õpetas Päästja, et me „ei või teenida
[korraga] Jumalat ja mammonat” (Lk 16:13). Variserid kuulsid Päästja õpetusi ja
„irvitasid” (Lk 16:14) ehk naeruvääristasid Teda. Otsi salmist Luuka 16:14 fraasi,
mis kirjeldab varisere ja pakub selgitust, miks nad Päästjat Tema õpetuste pärast
naeruvääristasid.

Variserid olid rahaahned, mis tähendab, et nad tahtsid isekalt veel rohkem vara,
eriti teistele kuuluvaid asju. Nad ihaldasid maiseid rikkusi ja võimu (vt Mt
23:2–6, 14). Mis sa arvad, miks pani rahaahnus neid Päästjat naeruvääristama?

Loe JST, Luuka 16:16–23 ja leia täiendavalt, milline oli pikem vestlus variseride ja
Päästja vahel.

Me õpime nendest salmidest, et variserid väitsid, et Moosese seadus on nende
seadus, ja seepärast nad hülgasid Jeesuse oma kohtumõistjana. Jeesus selgitas, et
Moosese seadus ja prohvetid on Temast tunnistanud. Ta kahtles variserides, sest
nad eitasid, mis oli kirja pandud, ja Ta noomis neid, sest nad kõverdasid õiget teed
(vt JST, Luke 16:21). Selleks et aidata ahnetel variseridel oma käitumist ja selle
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Koerad lakkusid vaese mehe Laatsaruse
paiseid, kes rikka mehe värava ees lamas.

tagajärgi mõista, samastas Päästja neid rikka mehega tähendamissõnas, mis on
kirjas salmides Luuka 16:19–31.

Pühakirjasündmuste piltlik kujutamine
Pühakirjasündmuste piltlik kujutamine võib aidata neid sündmusi veel reaalsemaks ja
ilmekamaks muuta. See aitab sul paremini suhestuda inimeste ja olukordadega, kellest ja millest
pühakirjades kirjutatakse, ning lõpuks pühakirjade sündmusi palju tõhusamalt analüüsida ja
mõista. Leia lugedes üksikasju, mis aitavad sul kujutada ette sündmusi ja nendes osalemist.

Lugedes salme Luuka 16:19–31, kujuta ette selle tähendamissõna tegelasi ja nende
vastastikust mõju. Võiksid lugeda neid salme valjusti, nagu oleksid kuulajaskonna
ees, tsiteerides Päästja sõnu (Lk 16:19–23), rikka mehe sõnu (Lk 16:24, 27, 28, 30) ja
Aabrahami sõnu (Lk 16:25, 26, 29, 31). Abi võib olla teadmisest, et kui on öeldud
„Aabrahami sülle” (Lk 16:22), sümboliseerib see paradiisi vaimumaailmas ja et
„põrgu” (Lk 16:23) viitab vaimuvanglale (vt märksõna „Põrgu”. – Pühakirjajuht).

Mille poolest erinesid rikka mehe ja
Laatsaruse surelik elu?

Kuidas rikka mehe ahnitsemine ehk
armastus maiste rikkuste vastu teda
pärast surma mõjutas?

Mida pidi see tähendamissõna sinu
arvates variseridele õpetama?

Ühe põhimõttena saame sellest
tähendamissõnast õppida, et kui me oleme ahned ja ei kasuta maiseid rikkusi
õigemeelselt, saavad meile lõpuks osaks kannatus ja kahetsus (vt ka ÕL
104:18).

Me võime õppida sellest
tähendamissõnast veel üht tõde. Mida
rikas mees salmi Luuka 16:30 kohaselt
uskus juhtuvat, kui Laatsarus tema
vendadele ilmuks?

Rikas mees uskus, et tema vennad
parandaksid meelt ja pöörduksid tõe
poole, kui Laatsarus neile ilmuks.
Pöördumine on „oma usuliste
tõekspidamiste, südame ja elu
muutmine, et nõustuda Jumala tahtega
ja alluda sellele.” (Märksõna
„Pöördumine, pöördunu”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Miks ei saatnud Aabraham salmide
Luuka 16:29, 31 kohaselt Laatsarust rikka mehe vendade juurde?
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Mainides „Moosest ja prohveteid” viitas Päästja taas pühakirjadele, mida variserid
väitsid end uskuvat ja mille järgi elavat, kuid mille nad olid tegelikult hüljanud.

Me õpime sellest tähendamissõnast, et pöördumine leiab aset prohvetite
sõnadesse uskumise ja nende kuuldavõtmise kaudu, mitte imede
tunnistamise või inglite nägemise kaudu.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks toimub pöördumine minu arvates pigem prohvetite sõnadesse
uskumise ja nende kuuldavõtmise kui imede tunnistamise või inglite
nägemise kaudu?

b. Millised prohvetite konkreetsed õpetused on minu pöördumist mõjutanud?

Kirjuta eraldi paberilehele eesmärk, kuidas sa saad paremini uskuda või kuulda
võtta prohvetite konkreetseid õpetusi või nõuandeid, et sinu pöördumine oleks
veelgi suurem. Mõtete saamiseks sirvi trükist „Sulle, noor”. Aseta see paberileht
kohale, kus sa seda iga päev näed, et tuletada endale meelde oma eesmärki.
Näiteks pane see pühakirjade vahele.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 16. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

11.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV
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11. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Luuka 17
Sissejuhatus
Jeesus õpetas oma jüngritele vajadusest teistele andestada. Hiljem palusid apostlid
Jeesusel tugevdada nende usku. Vastuseks sellele õpetas Päästja neile
tähendamissõna kõlvatust sulasest. Hiljem tervendas Jeesus 10 pidalitõbist, kuid
ainult üks neist pöördus tagasi, et Teda tänada. Päästja seisis silmitsi variseridega ja
õpetas Jumala riigi esiletulekust.

Luuka 17:1–10
Apostlid paluvad Jeesusel tugevdada nende usku

1. Mõtle olukorrale, mis võib nõuda, et rakendaksid usku, näiteks et
saada preesterluse õnnistust, maksta kümnist või teha kõne või

õpetada õppetundi kirikus. Kirjuta oma nimekiri pühakirjapäevikusse. Seejärel
vasta küsimustele: kas oled kunagi tahtnud, et su usk oleks suurem? Kui jah,
siis milline oli sinu kogemus, mis aitas sul sellel soovil tekkida?

Uurides Luuka 17. peatükki, leia põhimõtteid, mis aitavad sul usku suurendada.

Päästja õpetas salmides Luuka 17:1–2 oma jüngritele, et see, kes ahvatleb teisi
patustama, kannab selle eest vastutust.

Loe Luuka 17:3–4, et leida, millise käsu andis Päästja oma jüngritele, mis võib
nõuda neilt usku. Võiksid selle käsu pühakirjas ära märkida.

Miks võib olla raske andestada kellelegi, kes on sulle korduvalt ülekohut teinud?
____________________

Loe Luuka 17:5, et leida, mida palusid apostlid Päästjalt pärast seda, kui Ta oli
õpetanud neile andestamisest.

Kuidas võis Issanda abil suurema usu otsimine aidata neil kuuletuda käsule teistele
andeks anda? ____________________

Päästja vastas, nagu on kirjas salmis Luuka 17:6, apostlite palvele suurendada
nende usku, tunnistades, et väikese sinepiseemne suurune usk võib saata korda
imesid. Selleks, et aidata neil teada, kuidas oma usku suurendada, jutustas Jeesus
seejärel tähendamissõna, milles kirjeldas isanda ja sulase suhet.

Loe Luuka 17:7–10, et leida, mida isand oma sulaselt ootas.

Piibli aegadel kandis isand hoolt kõige eest, mis tema sulasel elus vaja oli, kui
sulane täitis ustavalt talle pandud kohustusi. Seetõttu ei olnud vajalik, et isand
sulast teenimise eest eriliselt tänaks või tunneks end võlglasena, kuna sulane täitis
oma kohustusi.

Mõtle sellele, kuidas Taevane Isa selles tähendamissõnas isandaga sarnaneb.

Võiksid märkida salmis Luuka 17:10 ära fraasi „teinud kõik, mida teil on kästud”.

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse: meie usk suureneb, kui püüame teha kõik,
mida Taevane Isa käsib. Sa lisad hiljem sellele lausele veel midagi.
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Võiksid salmis Luuka 17:10 ära märkida, mida peaksid sulased Jeesuse sõnul ütlema
pärast seda, kui nad on teinud, mida neil on kästud.

Selle tunnistamine, et me oleme kasutud teenijad, tähendab, et me tunneme ära, et
ükskõik kui hästi me käskudest kinni peame, oleme alati Jumalale võlgu. Ta
õnnistab meid nii heldelt, et me ei suuda kunagi Talle tasuda – isegi kui oleme
kuulekad ja elame õigemeelselt (vt Mo 2:20–26).

3. Lõpeta pühakirjapäevikus olev lause, nii et see edastaks põhimõtet:
meie usk kasvab, kui püüame teha kõike, mida Taevane Isa

käsib ja kui peame meeles, et oleme alati Tema võlglased. Seejärel vasta
küsimusele: kuidas meie usk suureneb, kui püüame teha kõike, mida
Jumal käsib?

President Heber J. Grant on õpetanud, kui tähtis on täita oma kohust Jumala
teenimisel: „Ei ole mingit ohtu, et mõni mees või naine selles Kirikus oma usu
kaotaks, kui ta on alandlik ja palvemeelne ning oma kohustustes kuulekas. Ma ei
tea, et mõni selline inimene oleks oma usu kaotanud. Oma kohustusi täites
suureneb usk, kuni sellest saab täiuslik teadmine.” (Teachings of Presidents of the
Church: Heber J. Grant, 2002, lk 28)

Mõtiskle ajale, mil sa pidasid kinni käskudest ja olid Jumalale oma kohustuste
täitmisel kuulekas ning tundsid selle tulemusel usu suurenemist.

Luuka 17:11–19
Jeesus tervendab 10 pidalitõbist
Lõpeta lause vastavalt sellele, mida sa
pidalitõvest tead: Piibli aegadel oli
pidalitõbistel raske, sest
____________________.

Pidalitõbi oli haigus, mis võis viia
väärastumise ja surmani. Pidalitõbised
eraldati ülejäänud ühiskonnast, et
kaitsta teiste tervist, ja nad pidid
hüüdma „Roojane!”, et hoiatada igaüht,
kes neile lähenes (vt märksõna
„Pidalitõbi”. – Pühakirjajuht).

Loe Luuka 17:11–12, et leida, keda Jeesus kohtas, kui Ta Jeruusalemma rännates
külas peatus.

Kui sa oleksid olnud üks nendest pidalitõbistest, mida sa oleksid Jeesust nähes
tundnud?

Loe Luuka 17: 13–14, et leida, mida pidalitõbised Päästjale ütlesid ja mida Ta
neile vastas.

Moosese seadus nõudis, et pidalitõbised näitavad end pärast terveks saamist
preestrile, et neid lubataks tagasi ühiskonda pöörduda (vt 3. Moosese 14). Võiksid
märkida pühakirjas ära, mis juhtus, kui pidalitõbised end preestrile näitama läksid.

11.  ÕPPENÄDAL:  4 .  PÄEV
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Me õpime salmist Luuka 17:14, et me saame Issanda õnnistusi, kui teeme, mida
Ta on meid tegema juhatanud.

Mõtle, mis tunne oleks olnud olla – kuidas see oleks muutnud su elu –, kui oleksid
olnud üks pidalitõbistest, kes puhtaks tehti. Mis sa arvad, mida sa oleksid teinud,
kui oleksid aru saanud, et oled pidalitõvest puhtaks tehtud?

Loe Luuka 17:15–19, et leida, kuidas üks pidalitõbine käitus teistest erinevalt.

Me saame sellelt pidalitõbiselt, kes tuli tagasi, et tänada, õppida tõde, et on tähtis
tänada õnnistuste eest, mida me saame.

Miks on oluline Jumalat saadud õnnistuste eest tänada? ____________________

Kuidas me sarnaneme mõnikord üheksa pidalitõbisega?

Loe läbi president Thomas S. Monsoni sõnad ja märgi ära, mida ta õpetas, et
sünnib, kui täname Taevast Isa: „Vennad ja õed! Kas meil on meeles tänada
saadud õnnistuste eest? Siiras tänu aitab meil saadud õnnistusi märgata ning
avab ka taevauksed ja aitab meil tunda Jumala armastust.” (Jumalik tänulikkuse
and. – 2010. a sügisene üldkonverents)

Võiksid märkida salmis Luuka 17:19 ära, mida Päästja ütles selle kohta, mis juhtus
pidalitõbisega, kes tuli tänama.

Oma elule hinnangu andmine
Kui võtame aega, et anda aus hinnang sellele, kui hästi me elame teatud evangeeliumi põhimõtte
järgi, anname Pühale Vaimule võimaluse aidata meil mõista, mida teeme hästi ja kuidas end
parandada. Püüa ennast hinnates otsida Püha Vaimu juhatust ja olla täiesti aus.

Kuidas aitab Issanda tänamine õnnistuste eest meil terveks saada?
____________________

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse mõned konkreetsed õnnistused
Taevaselt Isalt, mille eest sa tänulik oled. Pane kirja mõned asjad,

mida sa saad teha, et nende õnnistuste eest tänada.

Luuka 17:20–37
Jeesus õpetab Jumala kuningriigi tulemisest
Jeesus õpetas salmides Luuka 17:20–37 oma teisest tulemisest. Sa uurisid veidi
nende salmide sisu, kui uurisid Matteuse 24. peatükki ja Matteuse evangeeliumi
Joseph Smithi tõlget.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 17. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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12. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Luuka 18–21
Sissejuhatus
Kui Jeesus Kristus rändas viimast korda Jeruusalemma poole, õpetas Ta rahvale
oma evangeeliumi ja tegi nende seas imesid. Ta sõitis võidukalt Jeruusalemma sisse,
puhastas taas templi ja õpetas seal inimesi.

Luuka 18–21
Päästja õpetab teel Jeruusalemma
Sa oled juba uurinud paljusid sündmusi, mis on kirjas peatükkides Luuka 18–21,
kui uurisid Matteuse ja Markuse evangeeliume.

Kui Jeesus Kristus rändas viimast korda
Jeruusalemma, õpetas Ta mitmeid
tähendamissõnu ja tervendas palju
inimesi. Ta kutsus rikast noort ülemat
andma vaestele kõik, mis tal on, ja Teda
järgima. Ta tervendas pimeda mehe.
Hoolimata naeruvääristamisest
õhtustas Ta Jeerikos ühe tölnerite
ülemaga. (Vt ka Mt 19–20; Mk 10.)

Jeesus saabus Jerusalemma ja sisenes
sälu seljas kiiduhüüete saatel linna. Taas
ajas Ta templist välja rahavahetajad,
õpetas seal inimesi ning vastas
ülempreestrite ja kirjatundjate
küsimustele. Ta kiitis lesknaist, kes
ohverdas templi ohvrirahakirstu kaks
leptonit. Samuti õpetas Ta jüngritele
oma teisest tulemisest.

Enamik lugudest, mida sa selles
õppetunnis uurid, on kirjas üksnes
Luuka evangeeliumis. Valmistudes
uurima peatükke Luuka 18–21, vasta
küsimustele selleks jäetud kohtades:

Millised teod näitavad, et inimene
soovib siiralt Issandaga lähedasemaks
saada? Milline käitumine näitab, et ta
tõesti tahab, et talle andestatakse, või
soovib Issandalt abi?
____________________

Loe läbi tabelis kirjas olevad pühakirjasalmid ja mõtle, kuidas vastata küsimustele.
Võiksid leitu soovi korral ära märkida.
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Tähendamissõna
või lugu

Sõnaseletused Peategelased Õpetused või
põhimõtted

Luuka 18:1–8 Tüdima: olema heidutatud
või mures

Kaitsma: kellegi jaoks õiglust
jalule seadma

Lesknaine

Luuka 18:9–14 Õigeks mõistma: vastu võtma
või puhtaks tegema

Tölner

Luuka 18:35–43 Pime mees

Luuka 19:1–10 Sakkeus

Küsimused, mille üle mõtiskleda

• Mida peategelane soovis?

• Mida see inimene tegi, et näidata, et tema soov on siiras?

• Mis tema ustavate tegude tõttu juhtus?

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Milliseid sarnasusi ma kõigi peategelaste tegudes märkasin?

b. Millist sarnasust ma märkasin selles, mis igale peategelasele tema tegude
tagajärjel osaks sai?

Üheks põhimõtteks, mida need lood õpetavad, on see, et kui me oleme siirad ja
järjekindlad, rakendades usku Issandasse, võime saada osa Tema halastusest.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem David A. Bednari sõnad, otsides, mis näitab
seda, kas inimene rakendab usku Issandasse: „Tõeline usk on keskendunud Issandale Jeesusele
Kristusele ja viib alati õiglaste tegudeni.” (Ask in Faith. – Ensign või Liahona, mai 2008, lk 95)

Soovi korral kirjuta need sõnad pühakirjas lehekülje servale.

2. Pane pühakirjapäevikusse kirja, kuidas sa saad täna rakendada oma
usku Jeesusesse Kristusesse. Millised õnnistused tulevad usu

rakendamisest Jeesusesse Kristusesse?

Loe läbi vanem Bednari sõnad, et leida, mida tähendab tema sõnul kogeda Issanda
halastust:

12.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV
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„Ma arvan, et olen hakanud iseseisva uurimise, tähelduste, mõtiskluste ja palve
kaudu paremini mõistma, et Issanda õrnaks halastuseks on väga isiklikud ja
individuaalsed õnnistused, jõud, kaitse, kinnitused, juhatus, armastusest
ajendatud heasüdamlikkus, lohutus, tugi ja vaimsed annid, mis me saame
Issandalt Jeesuselt Kristuselt ning tänu Temale ja Tema kaudu. Tõepoolest, Issand
kohandab „oma armuannid vastavalt inimlaste olukorrale” (ÕL 46:15).

‥ Lubage mul pakkuda välja, et üks viis, kuidas Päästja tuleb meie kõigi juurde, on Tema
küllusliku ja õrna halastuse kaudu. Näiteks, kui me kohtame teiega elus väljakutseid ja
proovilepanekuid, on usu and ja omaenda suutlikkusest kaugemale ulatuva õige enesekindluse
tunnetamine kaks näidet Issanda õrnast halastusest. Meeleparandus ja pattude andekssaamine
ning meelerahu on näited Issanda õrnast halastusest. Ning visadus ja meelekindlus, mis
võimaldavad meil rõõmsameelselt edasi pürgida läbi füüsiliste piirangute ja vaimsete raskuste,
on näited Issanda õrnast halastusest.” (Issanda õrn halastus. – 2005. a kevadine üldkonverents)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas olen ise või on mõni mu tuttav rakendanud usku Jeesusesse
Kristusesse? Milline halastus sai selle tulemusel osaks mulle või mõnele mu
tuttavale?

b. Mil moel ma soovin oma ellu Issanda abi või halastust? Mida ma teen, et
rakendada usku Issandasse, selleks et saada osa Tema halastusest?

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 18.–21. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

12.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV
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12. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Luuka 22
Sissejuhatus
Kui Tema maine teenimine lähenes lõpule, seadis Jeesus sisse sakramendi, õpetas
oma jüngreid teisi teenima ja käskis Peetrusel oma vendi tugevdada. Päästja lepitav
ohverdus algas Ketsemani aias. Ta vangistati ja Tema üle mõisteti kohut Kaifase ees.
Sel ajal, kui Päästja proovile pandi, salgas Peetrus, et tunneb Teda.

Luuka 22:1–38
Päästja seab sisse sakramendi ja annab oma apostlitele juhiseid
Kujuta ette, et sina ja üks su pereliikmetest istute sinu kodus põrandal maas.
Pereliige soovib püsti tõusta ja palub sinu abi. Kui hästi saad sa talle abiks olla, kui
jääd põrandale istuma? Mis oleks siis teistmoodi, kui sa esimesena püsti tõuseksid?

See analoogia aitab sul mõista, mida me saame teha, et aidata teistel vaimsemaks
muutuda.

Uurides Luuka 22. peatükki, leia tõdesid, mis aitavad sul teada, kuidas aidata teistel
vaimselt püsti tõusta.

Me õpime salmidest Luuka 22:1–30, et oma maise teenimise lõpu eel kohtus
Päästja oma apostlitega, et pidada paasapühi. Sel ajal teatas Ta, et üks neist reedab
Ta. Ta seadis sisse sakramendi ja käskis, et seda võetaks Tema mälestuseks, ning
õpetas neile, et need, kes teisi teenivad, on kõigist suurimad. Samuti käskis Päästja
oma apostlitel Temaga jääda ja lubas neile, et ühel päeval istuvad nad troonidel ja
mõistavad kohut Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle.

Loe Luuka 22:31–32, et leida, mida Saatan Päästja sõnul soovib.

Joseph Smithi tõlge selgitab 31. salmi: „Ja Issand ütles: „Siimon, Siimon, vaata,
Saatan soovib sind, et ta võiks sõeluda kuningriigi lapsi nagu nisu.”” (JST, Luke
22:31) Teisisõnu, Saatan tahtis Peetrust lõksu püüda, et ta võiks veelgi kergemini
püüda lõksu teisi Kiriku liikmeid.

„Nisu sõelutakse selleks, et eristada terad aganatest. Hinnaline vili jäetakse alles,
samas kui viletsad aganad ära visatakse. Kui pühad kiusatustele järele annavad ja
osalevad maailma pattudes, kaotavad nad oma erilisuse ja muutuvad aganate
sarnaseks.” (New Testament Student Manual, Church Educational System manual,
2014, lk 183) Päästja analoogias võib Peetruse ja teiste usku ja tunnistust võrrelda
viljateradega, mida Saatan tahab eraldada või neilt ära võtta.

Pane kirja üks-kaks asja, mida oled Peetruse kohta õppinud, millest selgub, et tal oli
juba tunnistus Jeesuse Kristuse ja Tema evangeeliumi kohta:
____________________

Võiksid märkida salmis Luuka 22:32 ära, mida Päästja ütles, et Peetrus pidi veel
kogema, enne kui ta sai oma vendi tugevdada.

Tunnistus evangeeliumist tähendab, et inimene on Püha Vaimu kaudu saanud
teadmise ja vaimse kinnituse. (Vt märksõna „Tunnistus”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org.) Pöördumine evangeeliumisse on „oma usuliste tõekspidamiste,
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südame ja elu muutmine, et nõustuda Jumala tahtega ja alluda sellele”. (Märksõna
„Pöördumine, pöördunu”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org.)

Selle kohaselt, mida Issand Peetrusele salmis Luuka 22:32 rääkis, võime tunda ära
tõe: kui oleme pöördunud Jeesuse Kristuse evangeeliumisse, võime teisi
tugevdada.

1. Kui oleme pöördunud, vastavad meie usk ja teod Jumala tahtele ja
meil on võimalik teisi aidata või tugevdada. Vasta pühakirjapäevikus

küsimustele:

a. Kuidas suhestub selle põhimõttega kellegi püsti aitamise analoogia?

b. Mis aitab minu arvates inimesel veelgi rohkem evangeeliumisse pöörduda?

Loe Luuka 22:33–34, et leida, kuidas Peetrus reageeris Päästja manitsusele ja
millest kuulutas Päästja prohvetlikult, et Peetrus teeb. Võiksid soovi korral leitu ära
märkida.

Üksikasjalikum versioon sellest loost on kirjas Matteuse 26. peatükis. Loe salmi
Matteuse 26:35, et leida, mida Peetrus pärast sellest prohvetlikust kuulutusest
kuulmist Päästjale ütles.

Luuka 22:39–53
Päästja kannatab Ketsemanis, higistab suuri verepisaraid ja Juudas reedab Ta
Pärast paasapühi läks Jeesus oma apostlitega Ketsemani aeda. Loe Luuka 22:39–43,
et leida, mida Päästja seal tegi. Soovi korral märgi 43. salmis ära, kes Teda tugevdas.

Me õpime sellest loost, et kui oleme valmis Taevasele Isale kuuletuma, aitab
Ta, et meil oleks jõudu Tema tahet teha.

Millisel moel võib Taevane Isa meid tugevdada? ____________________

Mõtiskle ajale, mil tundsid, et Taevane Isa tugevdas sind, kui püüdsid Tema
tahet teha.

Luuka aruanne Päästja kannatusest Ketsemani aias sisaldab tähtsat üksikasja, mida
Matteuse ja Markuse evangeeliumides ei ole. Loe Luuka 22:44, et leida, kuidas
Luukas kirjeldas Päästja kannatusi Ketsemanis. Võiksid märkida ära sõnad, mis
õpetavad järgmist tõde: Jeesus Kristus higistas Ketsemani aias kannatades
suuri verepisaraid.

Päästja kirjeldas oma kannatust prohvet Joseph Smithi kaudu antud ilmutuses. Loe
Õpetus ja Lepingud 19:18, et leida, kuidas Päästja oma kannatust kirjeldas. Loe
samuti Moosia 3:7. Võiksid kirjutada ÕL 19:18 ja Mo 3:7 ristviidetena oma
pühakirjas salmi Luuka 22:44 kõrvale.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised mõtted mul tekivad, teades, et Jeesus Kristus minu eest nii palju
kannatas?

b. Kuidas tugevdab selle tõe teadmine minu tunnistust Päästja armastusest
minu vastu?
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Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud
Päästja kannatuse kohta:

„Me ei tea, me ei oska öelda, ükski surelik hing ei suuda tajuda selle täielikku
tähendust, mida Kristus Ketsemanis tegi.

Me teame, et Ta valas igast poorist suuri verepiisku, kui jõi oma Isalt saadud
kibeda karika põhjani.

Me teame, et nii Tema ihu kui ka hing kannatasid rohkem, kui ükski inimene
suudaks kannatada, ilma et ta sureks.

Me teame, et mingil meile mõistetamatul kombel rahuldasid Tema kannatused õigluse nõuded,
lunastasid pattu kahetsevad hinged patuga kaasnevast valust ja karistustest ning võimaldasid
neil, kes usuvad Tema pühasse nimesse, leida halastust.

Me teame, et Ta värises maas lamades määratu valu ja piina käes ning soovis, et võiks selle
kibeda karika joomisest pääseda.

Me teame, et ingel tuli hiilguse riigist, et kinnitada Teda rasketes katsumustes, ja me oletame, et
see oli vägev Miikael, kes langes esimesena, et inimene võiks saada surelikuks.

Meie arvamust mööda kestis tohutu agoonia – kannatus, millel pole võrdset – oma kolm-neli
tundi.” (The Purifying Power of Gethsemane. – Ensign, mai 1985, lk 9)

Me õpime salmides Luuka 22:45–48, et pärast seda, kui Päästja kannatas
Ketsemanis, reetis Juudas Iskariot Ta.

Loe Luuka 22:49–51 ja leia, mida tegi Peetrus (vt Jh 18:10), kui ülempreestrid ja
teised tulid Jeesust vangistama. Võiksid märkida ära, mida Päästja ülempreestri
sulasega tegi.

Me õpime salmidest Luuka 22:52–53, et Päästja küsis, miks ülempreestrid ja teised
vangistavad Ta öösel ning miks nad ei teinud seda päeval, kui Ta oli templi juures.

Luuka 22:54–71
Jeesuse üle mõistetakse kohut Suurkohtu ees ja Peetrus salgab, et tunneb Teda
Me õpime salmist Luuka 22:54, et Peetrus järgnes Päästjale, kui too
kohtumõistmiseks ülempreetri majja viidi.

3. Joonista pühakirjapäevikusse järgnev tabel. Leia pühakirjasalme
lugedes, kes Peetrusega rääkis ja mida ütles Peetrus, kui Päästja üle

kohut mõisteti. Kirjuta oma vastused õigesse veergu. (NB! Kõik neli
evangeeliumi räägivad loo, kuidas Peetrus Jeesuse salgas, kuid kõige
üksikasjalikumalt on see kirjas Johannese evangeeliumis.)

Viited Kes Peetrusega rääkis? Mida Peetrus ütles?

Johannese 18:15–17

Johannese 18:18, 25

Johannese 18:26–27
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Kui oled tabeli lõpuni täitnud, vasta pühakirjapäevikus küsimusele: miks salgas
Peetrus sinu arvates kõigi nende inimeste ees, et ta Jeesust tunneb?

Loe Luuka 22:61–62, et leida, mis
juhtus pärast seda, kui Peetrus salgas, et
ta Päästjat tunneb.

Kujuta ette, et oleksid olnud Peetruse
asemel pärast seda, kui ta oli kolm
korda salanud, et ta Jeesust tunneb. Mis
sa arvad, mida sa oleksid mõelnud või
tundnud, kui Päästja sinu poole vaatas?
Miks sa oleksid end nii tundnud?

Vanem Bruce R. McConkie on Peetruse
kohta õpetanud:

„Peetrus on klassikaliseks näiteks sellest, kuidas usule pöördumise vägi
vastuvõtlikule hingele mõjub. Issanda sureliku teenimise ajal oli Peetrusel Vaimult
saadud tunnistus Kristuse jumalikkusest ja Kristusele keskendunud suurest
päästmisplaanist. Ta ütles „Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg”, kui Püha Vaim
talle need sõnad andis. (Mt 16:13–19) Kui teised ära langesid, astus Peetrus välja
apostellikus kindluses: „Me oleme uskunud ja tundnud, et sina oled Jumala

püha.” (Jh 6:69) Peetrus teadis seda ja sai oma teadmise ilmutuse kaudu.

Kuid Peetrus ei olnud veel pöördunud, kuna ta ei olnud saanud uueks Püha Vaimu kaudu. Pigem
ütles Ta kaua pärast seda, kui Peetrus oli saanud tunnistuse, ja selsamal ööl, mil Jeesus
vangistati, Peetrusele: „Kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi!” (Lk 22:32) Kohe pärast
seda ja oma tunnistusest hoolimata salgas Peetrus, et Ta Kristust tunneb. (Lk 22:54–62) Pärast
ristilöömist läks Peetrus kala püüdma vaid selleks, et ülestõusnud Issand kutsuks teda tagasi
teenima. (Jh 21:1–17) Lõpuks saabus nelipühipäeval lubatud vaimne pöördumine. Peetrus ja kõik
ustavad jüngrid said Püha Vaimu kaudu uuteks inimesteks, neist said tõelised pöördunud ja
nende edasised saavutused väljendusid nende pöördumiste kindluses. (Ap 3; 4)” (Mormon
Doctrine, 2. tr, 1966, lk 162–163)

Me õpime Apostlite tegudest, et pärast seda, kui Peetrus oli saanud Püha Vaimu, sai
temast täielik pöördunu ja ta veetis kogu ülejäänud elu Jeesuse Kristuse ustava
jüngrina (vt Ap 4:13–17; 5:25–29).

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida me saame Peetruse kogemusest õppida?

b. Kes minu tuttavatest tundub olevat tõeliselt Jeesuse Kristuse
evangeeliumisse pöördunud? Mida on see inimene teinud, et näidata, et ta
on pöördunud?
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Mõtiskle, mida sa saad teha, et süvendada oma pöördumist Jeesuse Kristuse
evangeeliumisse. Tegutse iga õhutuse järgi, mille saad.

Me saame salmidest Luuka 22:63–71 teada, et ülempreestrid pilkasid ja peksid
Päästjat.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 22. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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12. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Luuka 23–24
Sissejuhatus
Päästja üle mõisteti kohut nii Pontius Pilaatuse kui ka Heroodes Antipuse ees.
Kumbki neist meestest ei leidnud Päästjal süüd nendes kuritegudes, milles juudid
Teda süüdistasid, kuid Pilaatus lasi Ta sellest hoolimata risti lüüa. Jeesus andestas
Rooma sõduritele, kes Ta risti lõid, ja lubas surmale järgnevat elu vargale, kes
samuti risti löödi. Pärast Jeesuse surma pandi Ta keha hauda, mis kuulus Joosepile
Arimaatiast. Kolmandal päeval pärast Jeesuse Kristuse surma teatasid inglid haua
juures naistele Tema ülestõusmisest. Hiljem ilmus Jeesus oma apostlitele ja teistele,
näitas neile oma ülestõusnud keha ja käskis neil jutlustada meeleparandusest ja
olla Temast tunnistajaks.

Luuka 23
Päästja üle mõistetakse kohut Pilaatuse ja Heroodese ees ning Ta lüüakse risti kahe
varga vahel
Mõtle ajale, mil keegi sind halvasti kohtles. Kuidas sa selles olukorras reageerisid?

Uurides Luuka 23. peatükki, leia tõde, mis aitab sul mõista, kuidas me peaksime
reageerima, kui tunneme, et teised meid halvasti kohtlevad.

Pea meeles, et pärast seda, kui Jeesus oli kannatanud Ketsemanis, vangistasid
ülempreestrid Ta ja mõistsid Ta surma. Seejärel viisid nad Ta Pontius Pilaatuse ette,
kes oli Rooma valitseja Juudamaal, ja nõudsid, et ta Jeesuse surma mõistaks.
Pilaatus ei leidnud Jeesusel mingit süüd. Ta saatis Jeesuse kohtumõistmiseks
Heroodes Antipase ette, kes oli lasknud surmata Ristija Johannese ja kes oli Rooma
võimuesindaja Galileas ja Pereas. Ka Heroodes ei leidnud Jeesusel mingit süüd
olevat, seega ütles Pilaatus rahvale, et ta karistab Jeesust ja seejärel vabastab Ta.
Inimesed palusid Pilaatusel vabastada hoopis mõrvar Barabas ja nõudsid, et Jeesus
risti löödaks. Pilaatus vabastas Barabasi ja lasi Jeesuse risti lüüa (vt Lk 23:1–25).

Loe Luuka 23:32–34 ja Luuka 23:35 Joseph Smithi tõlget, et leida, mille eest Päästja
palvetas, kui Ta risti löödi. Võid Tema palve pühakirjas ära märkida.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on Päästja tookordne palve nii tähelepanuväärne?

b. Millise põhimõtte me saame õppida Päästja eeskujust, kuidas peaksime
reageerima sellele, kui keegi meid halvasti kohtleb? (Lõpeta sellele
küsimusele vastates põhimõte: me saame järgida Jeesuse Kristuse
eeskuju, kui otsustame ____________________.)

Teistele andestamine ei tähenda seda, et me vabastame kellegi vastutusest selle
eest, mida ta on teinud. Samuti ei tähenda see, et me peaksime panema end
olukorda, kus inimesed võivad meie halvasti kohtlemist jätkata. Pigem tähendab
andestamine, et me kohtleme armastusega neid, kes meid halvasti kohtlevad, ega
ole pahased või kanna nende vastu vimma (vt märksõna „Andestama”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).
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Mõtiskle selle üle, kas ka sina peaksid kellelegi andestama. Mõnikord võib olla
raske teistele andestada. Loe ette president Gordon B. Hinckley järgmine tsitaat, et
leida, mida sa saad teha, kui sul on raske teistele andestada:

„Ma anun, et te paluksite Issandalt jõudu andestada. ‥ See ei pruugi olla kerge
ja see ei pruugi tulla kiiresti. Kuid kui te seda siiralt tahate ja endas seda
kasvatate, siis see ka tuleb. ‥ Teie südamesse saabub enneolematu rahu. See
rahu tuleb Temalt, kes ütles:

„Sest kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie Taevane
Isa ka teile andeks.

Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi
andeks.” (Mt 6:14–15)” (Of You It Is Required to Forgive. – Ensign, juuni 1991, lk 5)

2. Täida pühakirjapäevikus ülesanded:

a. Vasta küsimusele: kuidas võib minu arvates palvetamine anda mulle jõudu
andestada kellelegi, kes on mind halvasti kohelnud?

b. Kirjuta ajast, mil sa kellelegi teisele andestasid (või tegi seda su tuttav). Ära
jaga midagi, mis on liiga isiklik.

Püüa järgida Jeesuse Kristuse eeskuju ja andestada neile, kes on sind halvasti
kohelnud. Palveta, et sul oleks jõudu ja jaksu seda teha. (Pea meeles, et Issand
mõistab hukka igasuguse väärkohtlemise – füüsilise, seksuaalse, verbaalse ja
emotsionaalse. Igasugune väärkohtlemine või halvasti kohtlemine, sealhulgas
narrimine, on Jeesuse Kristuse õpetustega vastuolus. Väärkohtlemise ohvritele
tuleb kinnitada, et neid ei süüdistata teiste kuritahtliku käitumise pärast. Nad ei pea
end süüdi tundma. Väärkohtlemise ohvrid peaksid kohe abi otsima, tavaliselt oma
piiskopilt või koguduse juhatajalt.)

Me õpime salmidest Luuka 23:35–38, et
juutide valitsejad ja Rooma sõdurid
pilkasid ristil rippuvat Päästjat. Loe
Luuka 23:39–43, et leida, kuidas kaks
varast, kes rippusid teine teisel pool
Päästjat, Teda kohtlesid. Võiksid
märkida ära sõnad või fraasid, mis sulle
silma jäävad.

Loe läbi järgmised sõnad, et leida, mida
tähendas see, kui Päästja ütles ühele
vargale, et see saab olema koos Temaga
paradiisis:

„Pühakirjades kasutatakse sõna paradiis erinevas tähenduses. Esiteks tähistab see rahu ja õnne
kohta surelikkusele järgnevas vaimumaailmas, mida hoitakse nende jaoks, kes on ristitud ja on
jäänud ustavaks (vt Al 40:12; Mn 10:34). ‥
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Teine sõna paradiis käsitlus on kirjas Luuka aruandes Päästja ristilöömisest. ‥ Prohvet Joseph
Smith selgitas, et ‥ tegelikult ütles Issand, et varas on koos Temaga vaimude maailmas.” (Usule
Truu: evangeeliumi teatmik, 2005, lk 111; vt ka History of the Church, 5. kd, lk 424–425)

Me õpime Päästja sõnadest vargale salmis Luuka 23:43, et iga inimese vaim läheb
tema surres vaimumaailma.

Me õpime Õpetuse ja Lepingute 138. osast, et kui Päästja suri, läks Tema vaim
vaimumaailma. Siiski ei külastanud Ta pahelisi, kes olid selles vaimumaailma osas,
mida kutsutakse vaimuvanglaks. Loe Õpetuse ja Lepingute 138:29–32, et leida,
mida Jeesus Kristus vaimumaailmas tegi ja mis tõenäoliselt vargaga sündis, kui ta
pärast surma vaimumaailma läks. Soovi korral kirjuta ristviide ÕL 138:29–32
pühakirjas salmi Luuka 23:43 kõrvale.

Ristviidete kirjutamine
Ristviide on pühakirjaviide, mis annab sulle uuritavate pühakirjasalmide kohta täiendavat teavet.
Kui leiad uurimise käigus salme, mis sul mõnda muud pühakirjasalmi või -teemat mõista aitavad,
on väga kasulik kirjutada pühakirjadesse ristviiteid.

Isegi kui sellele vargale jutlustati evangeeliumi, ei saanud ta automaatselt ülendust
Jumala kuningriigis. Varas ja teised, kes surid evangeeliumi kuulmata, peavad meelt
parandama ja vastu võtma nende eest tehtud templitalitused (vt ÕL 138:58–59).

Salmides Luuka 23:44–56 on kirjas, et Päästja suri ristil. Ta keha mähiti linasse ja
asetati hauda. Päästja ristisurmaga seonduv on kirjas Matteuse 27. peatükki
käsitlevas õppetunnis.

Luuka 24
Inglid kuulutasid, et Jeesus Kristus on üles tõusnud ja Ta ilmub oma jüngritele
Kujuta ette, et oled misjonär ja kohtud kellegagi, kes ütleb: „Paljud inimesed, keda
ma tunnen, ei usu, et on olemas elu pärast surma. Mõni neist ütleb, et usub
Jeesusesse Kristusesse, kuid ei usu, et Ta füüsiline keha üles tõusis. Nad ütlevad, et
Ta elas edasi üksnes hingena. Mida sina Jeesuse Kristuse ülestõusmise
kohta usud?”

Kuidas sa sellele küsimusele vastaksid? ____________________

Loe Luuka 24:1–4, et leida, mida naised nägid, jõudes haua juurde, kuhu oli
pandud Jeesuse keha.

Loe Luuka 24:5–8, et leida, mida inglid naistele ütlesid. Võid leitu soovi korral ära
märkida.

Me saame salmidest Luuka 24:9–10 teada, et naised lahkusid haua juurest ja
rääkisid jüngritele, mida nad olid näinud ja kuulnud.

Loe Luuka 24:11, et leida, kuidas apostlid naiste sõnade peale reageerisid.
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Võta kokku, kuidas apostlid naiste sõnade peale reageerisid:
____________________

Olles kuulnud, mida naised ütlesid, jooksis Peetrus hauale ja leidis surnulinad, kuid
Jeesuse keha oli kadunud (vt Lk 24:12).

Me õpime salmidest Luuka 24:13–32, et ülestõusnud Päästja ilmus Emmause teel
kahele jüngrile. Kaks jüngrit ei tundnud Jeesust ära, kui Ta koos nendega kõndis ja
neid pühakirja kasutades õpetas, sest „nende silmad peeti” (Lk 24:16). Päästja ei
tahtnud, et Ta kohe ära tuntakse.

Loe Luuka 24:32, et leida, kuidas Päästja õpetused pühakirjadest neid kahte jüngrit
mõjutasid. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Kaks jüngrit pöördusid kohe tagasi Jeruusalemma ja jutustasid oma kogemusest
apostlitele ja teistele jüngritele (vt Lk 24:33–35). Kui nad rääkisid, ilmus Päästja.

Loe Luuka 24:36–39, et leida tõend sellest, et Jeesus oli sõna otseses mõttes
ülestõusnud ning Tal on lihast ja luust keha. (Luuka 24:36–39 on kuldsalmid.
Võiksid need eriliselt ära märkida, et neid kergesti üles leida.)

Mis tunne sul oleks võinud olla, kui sa
oleksid olnud kohal, kui ülestõusnud
Kristus oma jüngritele ilmus?

Loe Luuka 24:40–43, et leida, mida
Jeesus veel tegi, et näidata, et Tal on
käegakatsutav (ehk füüsiline)
ülestõusnud keha.

Me õpime nendest salmidest, et Jeesus
Kristus on ülestõusnud isik, kellel
on lihast ja luust keha. Kõigil
ülestõusnutel on ülendatud luust ning
lihast keha.

Jooni järgmisi sõnu lugedes alla, miks
on tähtis sellest õpetusest aru saada ja
seda uskuda:

„Jeesuse Kristuse lepituse kaudu tõusevad kõik inimesed üles – füüsilisest surmast päästetuna (vt
1Kr 15:22). Ülestõusmine on vaimu ja keha taasühinemine täiuslikul, surematul kujul, ilma et
neile saaks enam osaks haigused või surm (vt Al 11:42–45). [---]

Ülestõusmise mõistmine ja selle kohta olev tunnistus võivad anda sulle lootust ja
tulevikuväljavaateid, kui sulle saab elus osaks probleeme, katsumusi ja edu. Sa võid leida tröösti
kindlast teadmisest, et Päästja elab, ja et oma lepituse kaudu „ta murrab surma ahelad, nii et
haual ei ole võitu ja surma astel neelatakse alla hiilguse lootuses” (Al 22:14).” (Usule Truu, lk
192–193)

Päästmisplaan õpetab meile, et Aadama ja Eeva langemine tõi endaga füüsilise ja
vaimse surma. Me ei saaks pöörduda tagasi ja elada koos Taevase Isaga, kui ei oleks
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Lunastajat, kes aitaks pattu ja surma ületada. Jeesuse Kristuse lepitus ja
ülestõusmine võimaldavad meil saada jagu pattulangemise tagajärgedest.

3. Selgita pühakirjapäevikus, miks on tähtis mõista ja uskuda Jeesuse
õpetust ülestõusmisest ning miks see on sinu jaoks oluline.

Kuldsalmid – Luuka 24:36–39
4. Loe uuesti lugu, kus sa kohtasid koos misjonäriga kedagi, kes küsis

Kristuse ülestõusmise kohta. Pane salmidest Luuka 24:36–39 õpitu
kohaselt pühakirjapäevikusse kirja, kuidas sa sellele inimesele vastaksid.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Luuka 23. ja 24. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus Johannese
evangeeliumisse
Milleks seda raamatut uurida?
Apostel Johannes pani oma tunnistuse Päästjast kirja kristlaste tagakiusamise
kasvu ning suureneva usust taganemise ja Jeesuse Kristuse olemuse üle toimuvate
vaidluste ajal. Johannese evangeeliumi uurimine aitab sul tundma õppida Taevast
Isa Tema Poja, Jeesuse Kristuse teenimise kaudu. Johannese ülestähendus õpetab,
et need, kes elavad Jeesuse Kristuse õpetuste kohaselt, võivad saada suuri
õnnistusi, muuhulgas igavese elu.

Kes selle raamatu kirjutas?
Raamatu kirjutas apostel Johannes. Ta viitas kõikjal raamatus endale kui jüngrile,
keda Jeesus armastas (vt Jh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Johannes ja tema vend Jaakobus olid kalamehed (vt Mt 4:21). Enne Jeesuse Kristuse
jüngriks saamist oli Johannes nähtavasti Ristija Johannese järgija (vt Jh 1:35–40;
märksõna „Johannes, Sebedeuse poeg”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Millal ja kus see raamat kirjutati?
Me ei tea, millal täpselt Johannes selle raamatu kirjutas. Oletatav kirjutamisaeg on
60 a pKr. kuni 100 a pKr Teise sajandi varakristlike autorite arvates kirjutas Johannes
selle raamatu Väike-Aasias Efesoses (tänapäeva Türgis).

Kellele ja miks see raamat kirjutati?
Kuigi Johannese kirjutised on mõeldud kõigile, on tema sõnumil ka konkreetsem
lugejaskond. Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on
selgitanud: „Johannese evangeelium on ülestähendus pühadele. Kirikule on see
kõige tähtsam evangeelium.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd,
1965–1973, 1. kd, lk 65) Johannese sõnul oli tema eemärk selle raamatu kirjutamisel
veenda teisi uskuma, „et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu
tema nime sees” (Jh 20:31). „Need sündmused Jeesuse elus, mida Johannes
kirjeldab, on hoolikalt valitud ja ritta seatud seda eesmärki silmas pidades”
(Märksõna „Johohannes, Sebeduese poeg”. – Pühakirjajuht. Vaata selle märksõna
alt alapealkirja „Johannese evangeelium”).

Millised on mõned sellele raamatule iseloomulikud
tunnused?
Umbes 92 protsenti Johannese evangeeliumi materjalidest teistes evangeeliumides
ei leidu. Ilmselt seda seetõttu, et Johannese lugejaskond – Kiriku liikmed, kes juba
mõistsid Jeesust Kristust – oli täiesti erinev Matteuse, Markuse ja Luuka
lugejaskonnast. Seitsmest imest, mis Johannes kirja pani, ei räägita viiest üheski



teises evangeeliumis. Kui Matteus, Markus ja Luukas andsid põhjaliku ülevaate
Jeesuse teenimisest Galileas, siis Johannes pani kirja mitmeid sündmusi, mis leidsid
aset Juudamaal. Johannese evangeelium on väga õpetuslik. Mõned selle peamised
teemad on Jeesuse kui Jumala Poja jumalikkus, Kristuse lepitus, igavene elu, Püha
Vaim, vajadus uuesti sündida, teiste armastamine ja Päästjasse uskumise tähtsus.

Johannes rõhutas Jeesuse kui Jumala Poja jumalikkust. Johannes pani kirja üle 100
korra, kus Jeesus viitab oma Isale. Ainuüksi Johannese 14. peatükis on üle 20 sellise
viite. Üks Johannese peamine panus on see, et tema evangeelium hõlmas ka
Päästja õpetusi Tema jüngritele, mis Ta andis vahetult enne kinnivõtmist, kaasa
arvatud suurt eestpalvet, mille Ta tegi Ketsemanis kannatamise ööl. See osa
Johannese ülestähendusest (Johannese 13–17) haarab enda alla rohkem kui 18
protsenti Johannese evangeeliumi lehekülgedest, andes meile parema arusaamise
Päästja õpetusest ja sellest, mida Ta oma jüngritelt ootab.

Kokkuvõte
Johannese 1. Johannes tunnistab Jeesuse Kristuse surelikkusele eelnevast
jumalikkusest ja missioonist pakkuda päästet kõikidele inimestele. Johannes paneb
kirja Jeesuse ristimise ja mõnede jüngrite kutsumise.

Johannese 2–4. Jeesus Kristus muudab vee veiniks. Ta õpetab Nikodeemusele
vaimsest uuestisünnist ja tunnistab naisele kaevul, et Ta on Kristus. Ta tervendab
kuninga ametniku poja.

Johannese 5–7. Päästja tervendab Betsata tiigi ääres haige mehe ning kuulutab
oma jumalikust väest ja volitusest. Ta toidab üle 5000 inimese, valmistudes
õpetuseks eluleivast, jutlustab, et Ta on Messias, ja kuulutab lehtmajade pühal, et
ainult need, kes Ta vastu võtavad, võivad saada igavese elu.

Johannese 8–10. Abielurikkumiselt tabatud naise kogemuse kaudu õpetab Jeesus
kaastundest ja meeleparandusest. Ta kuulutab, et on Jehoova, suur Mina Olen. Ta
tervendab pimedana sündinud mehe ja kirjeldab ennast kui head karjast, kes oma
lambaid armastab ja annab nende eest oma elu.

Johannese 11–13. Jeesus Kristus tõstab Laatsaruse surnuist üles, näidates oma väge
surma üle. Ta siseneb kuninglikult Jeruusalemma. Viimasel õhtusöömaajal peseb
Jeesus oma jüngrite jalgu ja õpetab neid üksteist armastama.

Johannese 14–16. Jeesus annab apostlitele juhiseid, kuidas on seotud armastus ja
kuulekus. Ta lubab saata Trööstija (Püha Vaimu) ja isiklikult oma jüngreid teenida.
Ta kuulutab, et Ta on tõeline viinapuu ja et Ta on maailma ära võitnud.

Johannese 17–19. Jeesus teeb eestpalve oma jüngrite ja nende eest, kes nende
jutlustamist usuvad. Ta reedetakse, võetakse kinni, Tema üle peetakse kohut ja Ta
mõistetakse süüdi. Pärast ristil kannatamist Ta sureb ja maetakse.

Johannese 20–21. Ülestõusnud Jeesus Kristus ilmub Maarja Magdaleenale
aiahauas ja seejärel mõnedele oma jüngritele Jeruusalemmas. Ta ilmub seitsmele
jüngrile Galilea järve ääres ja käsib Peetrusel juhtida jüngreid teiste teenimisel.



12. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Johannese 1
Sissejuhatus
Apostel Johannes, keda tuntakse ka armastatud Johannesena, on pannud kirja
tähtsad õpetused Jeesuse Kristuse rollist enne surelikku elu. Ka Ristija Johannes
tunnistas Jeesusest Kristusest ja ristis Ta. Jeesus Kristus kutsus teisi Temast õppima.

Johannese 1:1–18; JST, Johannese 1:1–19
Johannes tunnistab Jeesusest Kristusest kui Jumala Pojast
Selles õppetunnis alustad sa Johannese raamatu uurimist. Apostel Johannes pani
kirja, mida ta soovis, et teised Jeesuse Kristuse kohta teaksid. Johannes oli oma
silmaga tunnistanud paljusid sündmusi, millest ta kirjutas. Enamikku Johannese
evangeeliumi materjali ei leidu Matteuse, Markuse ega Luuka evangeeliumis, mis
pandi kirja selleks, et aidata juutidel ja paganatel uskuda, et Jeesus on kogu
inimkonna Messias ja Päästja. Johannes kirjutas neile, kes pühakirju juba mõistsid
ja kes uskusid, et Jeesus on Kristus, lubatud Messias.

1. Kujuta ette, et sa kõneled kellegagi, kes teab Jeesuse Kristuse kohta
väga vähe ja kes on küsinud, mida sina Tema kohta tead. Pane

pühakirjapäevikusse kirja kolm asja, mida sa sellele inimesele Jeesuse Kristuse
kohta õpetaksid.

Uurides Johannese 1. peatükki, leia
Päästja kohta tõdesid, mis aitavad
tugevdada sinu usku Jeesusesse
Kristusesse ja tunnistust Temast.

Loe JST, Johannese 1:1–2 ja leia tõdesid,
mida Johannes Jeesuse Kristuse kohta
õpetas. (Seda õppetundi uurides loed sa
läbi JST, Johannese 1:1–34.)

Me võime tunda nendest salmidest ära
tõe, et Jeesus Kristus oli algusest peale koos Jumalaga. Kirjuta see tõde
pühakirjapäevikusse kirjutatud tõdedele lisaks.

Sõna „algusest” viitab surelikkusele eelnevale elule. Kui pühakirjades täheldatakse,
et Jeesus Kristus oli algusest peale koos Jumalaga, õpetatakse meile, et Jeesus oli Isa
Esmasündinu vaimus (vt ÕL 93:21), Ta oli „Jumala-sarnane” nende vaimude seas,
kes olid kokku kogunenud „enne, kui oli maailm” (vt Aabr 3:22–24) ja Isa oli ta
välja valinud algusest peale (vt Ms 4:2).

Loe JST, Johannese 1:3 ja leia veel üks tõde, mida Johannes Jeesuse Kristuse kohta
õpetas. Sa võid leitu soovi korral ära märkida.

Me õpime sellest salmist, et Jeesus Kristus lõi kõik asjad. Lisa see Jeesuse
Kristuse kohta käiv tõde pühakirjapäevikus kirjas olevatele tõdedele.

Jeesus Kristus lõi Isa juhatusel taevad ja maa ning „lugematul hulgal maailmu” (Ms
1:33).
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Kuid vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on
kirjutanud, et Taevane Isa jättis „kaks loomisega seotud sündmust” enda jaoks:
„Esiteks, Tema on kõikide vaimude Isa, kaasa arvatud Kristuse vaimu. ‥ Teiseks,
Ta on [Aadama ja Eeva] füüsiliste kehade looja” (A New Witness for the Articles
of Faith, 1985, lk 63; vt kaMs 2:27).

„Perekond: läkitus maailmale” selgitab lähemalt, et „kõik inimesed – mehed ja naised – on
loodud Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste vanemate armastatud vaimupoeg või -tütar ning
seega on igaühel jumalik loomus ja saatus”. (Perekond: läkitus maailmale. –
jeesusekristusekirik.ee)

Loe JST, Johannese 1:4–5 ja leia, kuidas Johannes Jeesust ja Tema evangeeliumi
kirjeldas.

Mida tähendab sinu arvates see, et Jeesus Kristus ja evangeelium on valgus, mis
„särab maailmas ja maailm ei taju seda”?

Apostel Johannes õpetas järgmisena Ristija Johannesest. Loe JST, Johannese 1:6–10
ja leia, millisest tõest Ristija Johannes veel tunnistas.

Lisa see tõde pühakirjapäevikusse kirjutatud tõdedele. Jeesus Kristus on maailma
valgus. Mõtiskle, mil moel on Jeesus Kristus maailma valgus. Et seda veel paremini
mõista, vaata salme Õpetus ja Lepingud 88:5–13.

Salmid JST, Johannese 1:11–18 sisaldavad teiste õpetuste seas Ristija Johannese
tunnistust sellest, et kõik, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, saavad surematuse ja
igavese elu. Pane tähele, et 14. ja 16. salmis viitab Johannes Jeesusele Kristusele kui
Sõnale. Seda Jeesuse Kristuse tiitlit on pühakirjades kasutatud korduvalt (vt ka Jh
1:1; 1Jh 1:1; Ilm 19:13; ÕL 93:8; Ms 1:32).

Kuna me kasutame sõnu teistele millegi edastamiseks või väljendamiseks, siis mil
moel on „Sõna” Jeesusele Kristusele kohane tiitel?

Mõtiskle selle sobiva tiitli mõne põhjuse üle: Ta on maailma jaoks Isa väljendus. Ta
kuulutab Isa sõnu. Ta on pääste sõnumitooja (vt ÕL 93:8). Ta on täiuslik eeskuju
sellest, kuidas Jumala sõna järgi elada. Ta räägib igavese elu sõnu. Tema sõnad
annavad elu.

Võrdle salmi Johannese 1:18 vastava salmiga JST, Johannese 1:19. Joseph Smithi
tõlketa võib mõni lugeja mõista salmi Johannese 1:18 valesti ja uskuda, et ükski
inimene maa peal pole Jumalat, Isa, kunagi näinud. Kuidas muudab salm JST,
Johannese 1:19 Piiblis oleva salmi Johannese 1:18 selgemaks?

2. Mõtle taas sellele, kui sul paluti õppetunni alguses ette kujutada, et
õpetad kedagi, kes Jeesuse Kristuse kohta vähe teab. Kirjuta

pühakirjapäevikusse, miks on sinu arvates kellegi jaoks oluline teada veel
õpetusi Jeesuse Kristuse kohta, mis sa oled tundnud ära salmidest JST,
Johannese 1:1–19.
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Johannese 1:19–34; JST, Johannese 1:20–34
Ristija Johannes tunnistab Jeesusest Kristusest ja ristib Ta
Salmides JST, Johannese 1:20–28 saatsid juudid Ristija Johannese juurde preestrid,
kes küsisid, kas tema ongi Messias. Johannes selgitas, et tema rolliks on tunnistada
Messia kohta, kes ristib tule ja Püha Vaimuga. Järgmisel päeval nägi Ristija
Johannes Jeesust, kelle ta oli varem ristinud.

Loe Ristija Johannese sõnu salmides JST, Johannese 1:29–33 ja leia, mida Ristija
Johannes tahtis, et teised Jeesuse Kristuse kohta teaksid.

Viita Jeesuse Kristuse kohta käivatele tõdedele, mis sa pühakirjapäevikusse kirja
panid. Milliseid tõdesid või kirjeldusi Jeesuse Kristuse kohta saad sa salmide JST,
Johannese 1:29–33 põhjal veel lisada? (Pane leitud tõed pühakirjapäevikusse
kirjutatud tõdede alla kirja.)

Pane tähele, et Johannes viitas Jeesusele kui Jumala Tallele. Just nagu paasatallede
veri päästis Iisraeli surmast ja tõi nad välja Egiptuse orjapõlvest, sümboliseerib tiitel
„Jumala Tall” seda, et Jeesus valab verd, et päästa oma rahvas ja vabastada
nad patust.

Johannese 1:35–51
Jeesus kutsub oma järgijaid Tema kohta rohkem õppima
Kujuta ette, et teismeline, kes osaleb paastu- ja sakramendikoosolekul, kuuleb,
kuidas mitmed ta sõbrad tunnistavad, et teavad, et Jeesus Kristus on nende Päästja.
See noor inimene mõtiskleb selle üle, kuidas tema sõbrad selliseid asju „teavad”.
Mõtle, kuidas sa sellele küsimusele vastaksid.

Uurides salme Johannese 1:35–51, mõtle, mida need salmid õpetavad sellest, mida
sa saad teha, et saada tunnistus Jeesusest Kristusest kui sinu Päästjast või kuidas
oma tunnistust sellest tugevdada.

Loe Johannese 1:35–37 ja leia, mida Ristija Johannes ütles kahele oma jüngrile päev
pärast Jeesuse ristimist.

Seejärel loe Johannese 1:38–39 ja leia, mida Jeesus ütles neile kahele jüngrile ja
kuidas nad sellele reageerisid.

Mida Jeesus kahte jüngrit tegema kutsus? ____________________

Loe Johannese 1:40–42. Märgi lugedes ära, mida üks meestest õppis, kui võttis
vastu Päästja kutse „tulge ja vaadake”.

Me õpime Joseph Smithi tõlkest salmile Johannese 1:42, et Jeesus ütles, et Peetrust
hüütakse „Keefaseks, mis tähendab tõlkes nägijat või kivi”, osutades sellele, et
Peetrusest saab prohvet, nägija ja ilmutaja.

Loe Johannese 1:43–46 ja leia, mida palus Päästja teha teisel mehel, Filippusel.

Märgi 45. salmis ära sõnad, mis näitavad, et Filippus oli saanud Jeesusest Kristusest
tunnistuse pärast seda, kui võttis vastu Päästja kutse Teda järgida. Millise kutse
esitas Filippus seejärel Naatanaelile? ____________________

Uuri salme Johannese 1:47–51 ja leia, mis juhtus, kui Naatanael võttis vastu kutse
õppida Jeesusest.
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Lõpeta nendest salmidest õpitu põhjal põhimõte: kui võtame vastu kutse
Jeesusest Kristusest õppida ja Teda järgida, saame ____________________.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Jeffrey R. Hollandi sõnad, et
leida, miks on tähtis, et võtaksime vastu kutse Issandast õppida ja Teda järgida:
„Mulle tundub, et meie sureliku rännaku põhiolemus ja vastused kõige
tähtsamatele eluküsimustele on kokku võetud nendes kahes väga lühikeses
elemendis Päästja maise teenimisaja alguses. Esimene neist on küsimus igaühele
meist siin maa peal: „Mida te otsite? Mida te tahate?” Teine aga see, kuidas Ta

meie vastusele reageerib, olgu vastus milline tahes. Ükskõik kes me ka oleme ja kuidas vastame,
Tema sõnad on alati samad. Ta ütleb armastavalt: „Tule! Tule, järgi mind!” Kuhu sa ka ei läheks,
tule esmalt ja vaata, mida mina teen. Vaata, kus ja kuidas ma oma aega veedan. Õpi minust,
kõnni minuga, räägi minuga, usu. Kuula, kuidas ma palvetan. Nii tehes leiad vastused enda
palvetele. Jumal annab hingamise sinu hingele. Tule, järgi mind.” (He Hath Filled the Hungry with
Good Things. – Ensign, nov 1997, lk 65)

Millised kaks asja saavad meile vanem Hollandi tsitaadi lõpusõnade kohaselt osaks,
kui võtame vastu Päästja kutse „tulge ja vaadake”? ____________________

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas on suurenenud minu
tunnistus Jeesusest Kristusest, kui olen Temast õppinud ja Teda

järginud?

Mõtiskle oma püüetele Jeesusest Kristusest õppida ja Teda järgida. Mõtle, mida sa
saaksid teha, et võtta veelgi täielikumalt vastu kutse Teda järgida, nii et su usk ja
tunnistus kasvaksid.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 1. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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13. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Johannese 2
Sissejuhatus
Päästja tegi oma maise teenimise alguses Kaanas esimese avaliku ime, muutes vee
veiniks. Ta läks Jeruusalemma oma avaliku teenimise esimestele paasapühadele ja
puhastas esimest korda templi, ajades välja rahavahetajad, kes Tema Isa koda
rüvetasid.

Johannese 2:1–11
Jeesus muudab vee veiniks
Mõtle järgmistele esimestele asjadele oma elus: esimene koolipäev, esimene töö,
esimene kord, kui mäletad, kuidas sa Püha Vaimu tundsid. Milliseid
tähendusrikkaid esimesi kogemusi sul veel on? ____________________

Miks me oma elu esimesi asju vahetevahel tähtsaks peame?

Veidi pärast ristimist oli Jeesus koos jüngritega pulmapeol Kaana külas oma
kodulinna Naatsareti lähistel. Kaanas tegi Jeesus esimese ime, mis on üles
tähendatud.

Loe Johannese 2:1–3 ja leia, milline probleem pulmapeol tekkis.

Traditsiooniliselt joodi pulmapeol veini. Mõnikord peeti pulmapidu mitu päeva.
Peokorraldajatele oleks veini otsalõppemine piinlikkust valmistanud. Maarja,
Jeesuse ema, pöördus veinivarude täiendamises abisaamiseks Jeesuse poole. Me ei
tea täpselt, milline oli Maarja roll selles pulmas, kuid on selge, et ta tundis veini
otsalõppemise eest teatud vastutust.

Joseph Smithi tõlge aitab meil mõista Jeesuse vastust oma emale: „Naine, mida sa
soovid, et ma sinu heaks teeksin? Seda ma teen, sest minu tund pole veel tulnud.”
(JST, John 2:4) Jeesuse päevil väljendas sõna „naine” kasutamine ema poole
pöördumisel armastust ja austust.

Loe Johannese 2:5 ja leia, mida Maarja teenijatele ütles. Mõtle, mida Maarja juhised
õpetavad meile tema usu kohta Jeesusesse.

Loe Johannese 2:6–7 ja leia, mida Jeesus teenijaid tegema juhatas.
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Kivianumad Uue Testamendi ajal Iisraelis

Fraas „juutide puhastuskombe pärast”
6. salmis viitab juutide tavale enne
sööma asumist tseremoniaalselt veega
käsi pesta. Sellisteks rituaalideks
kasutati vee hoidmiseks suuri kivist
anumaid. „Igasse anumasse võis
mahtuda vähemalt sada liitrit, seega oli
kuues anumas vett kokku umbes 600
liitrit.” (New Testament Student
Manual, Church Educational System
manual, 2014, lk 207) Pane salmis
Johannese 2:7 tähele, kui palju vett
neisse anumatesse pandi.

Loe Johannese 2:8 ja leia, mida Jeesus
teenijatel järgmisena teha käskis.

Kui sa oleksid olnud üks teenijatest, mida sa oleksid mõelnud või tundnud, võttes
nendest anumatest vedelikku, et viia see peokorraldajale?

Loe Johannese 2:9–10 ja leia, mida peokorraldaja pärast talle toodud joogi
maitsmist ütles.

Mis oli veega juhtunud?

Selleks, et mõista, mida peokorraldaja ütles, on abi teadmisest, et kõige paremat
veini pakuti sageli peo alguses ja hiljem kasutati vähem kvaliteetset veini.

Jeesus ei rääkinud Tema sureliku teenimise esimese kirjapandud ime täpsest
tähendusest või sümbolismist. Siiski on mitmeid tähendusrikkaid tõdesid, mida me
saame Jeesuse esimese ime kohta tehtud ülestähendusest õppida.

1. Pane pühakirjapäevikusse kirja tõed, mida sa saad õppida salmidest
Johannese 2:1–10 Jeesuse Kristuse kohta, Tema läbisaamisest oma

emaga ja Tema väest.

Üks tõde, mille sa salmidest Johannese 2:1–10 võisid ära tunda, on see: Jeesusel
Kristusel on vägi füüsiliste elementide üle.

Loe Johannese 2:11 ja leia, millist mõju avaldas see ime Jeesuse jüngritele.

Joseph Smithi tõlkes seisab, et „jüngrite usk temasse tugevnes” (JST, John 2:11).

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas võib selle ime mõistmine ja arusaamine, et Jeesus Kristus on taeva ja
maa Looja ning Tal on vägi füüsiliste elementide üle, tugevdada minu usku
Jeesusesse Kristusesse?

b. Millised teised lood Uues Testamendis näitavad samuti seda, et Jeesusel
Kristusel on vägi füüsiliste elementide üle?
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Johannese 2:12–25
Jeesus puhastab templi
Mõtle mõnele jooksumängule, mida lapsena õues mängisid. Kuigi mängimine on
süütu ja lõbus tegevus, kas tunneksid end mugavalt püha templi juures mängides?
Miks mitte?

Jeesuse teenimise esimesel aastal läks Ta Jeruusalemma paasapühasid tähistama.
Loe Johannese 2:12–17 ja leia, mis juhtus, kui Jeesus templi juurde jõudis.

Miks sai Jeesus sinu arvates templis
toimunu peale pahaseks? Pane tähele,
kuidas Jeesus selle probleemi lahendas.

Tuhanded külalised, kes olid tulnud
Jeruusalemma paasapühasid tähistama,
pidid ühe osana oma kummardamisest
templis ohverdamiseks loomi ostma.
Rahavahetajad vahetasid Rooma ja teisi
rahasid templiraha vastu, et oleks
võimalik ohverdamiseks loomi osta, ja
teised kaupmehed müüsid
vajaminevaid loomi. Kuigi selline
kaubandus oli vajalik, ei olnud
lugupidav ja aupaklik ajada äri templi
õuel. Lisaks küsisid rahavahetajad
ülisuure kasumi lootuses loomade eest
liiga kõrget hinda.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on seda stseeni
kirjeldanud: „Kui Jeesus templi välisõuele sisenes, ‥ olid Ta ees härjalatrid,
lambaaedikud, tuvipuurid koos ahnete kaubitsejatega, kes pakkusid ohverdamise
eesmärgil pööraselt ülehinnatud hindade eest loomi. Igal pool oli ohtralt
rahavahetajate laudu, kes vahetasid kasusaamise eesmärgil Rooma ja teisi münte
templimüntide vastu, et ohverdamiseks oleks võimalik loomi osta.” (Doctrinal

New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 137–138)

Jeesus õpetas oma tegude ja sõnade kaudu oma Isa koja pühadusest.

Pane tähele, et salmis Johannese 2:16 ütles Jeesus, et tempel on Tema Isa koda.
Sellest me õpime tõe: tempel on Jumala koda.

Templid on Jumala kojad, sest need on kohad, kuhu võib tulla Jumal. Templis
tehakse Jumala laste päästmisega seotud talitusi ja need, kes templis käivad,
tunnevad seal Issanda Vaimu. Kuna tempel on Issanda koda, nagu selle seinale on
kirjutatud, võib Issand ise aeg-ajalt seal olla. Templid on kõige pühamad Jumala
kummardamise kohad maa peal.

Loe läbi president Howard W. Hunteri sõnad ja leia, miks viskas Jeesus
rahavahetajad ja kaubitsejad templist välja:
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„Sureliku langemise protsessis on aupaklikkus esimeseks vooruseks, mis kaob. ‥
Rahaarmastus oli kõrvale kallutanud paljude Jeesuse kaasmaalaste südamed.
Nad hoolisid rohkem kasusaamisest kui Jumalast. Kui nad ei hoolinud Jumalast,
siis miks oleksid nad pidanud hoolima Tema templist? Nad muutsid templiõue
turuplatsiks ja hävitasid oma rahavahetamise ahnuse ja süütute lammaste
määgimisega ustavate palved ja laulud. Jeesus ei näidanud kunagi suuremat

raevupurset kui templit puhastades. ‥

Selle raevu põhjus oli kolmes lihtsas sõnas: „Minu Isa koda.” See polnud tavaline maja. See oli
Jumala koda. See oli püstitatud Jumala kummardamiseks. See oli aupaklike südamete kodu. See
pidi olema paik, kus inimesed leiavad lohutust oma hädadele ja muredele, see õige taevavärav.
„Viige need siit ära! Ärge tehke minu Isa koda kaubakojaks!” (Jh 2:16) Tema pühendumine
Kõigekõrgemale läitis Tema hinges leegi ja andis Ta sõnadele sellise jõu, mis läbistas süüdlasi kui
pistoda.” (Hallowed Be Thy Name. – Ensign, nov 1977, lk 52–53)

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse: ma saan näidata aupaklikkust
templi vastu, ‥ Seejärel pane kirja nii palju viise, kuidas seda lauset

lõpetada, kui kahe minuti jooksul suudad. Pea meeles, et sa võid näidata
aupaklikkust templi vastu isegi siis, kui sa pole tegelikult templis.

Vali oma nimekirjast üks idee ja kasuta seda, et seada eesmärk näidata templi vastu
aupaklikkust.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 2. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Jeesus räägib Nikodeemusega

13. ÕPPENÄDAL: 2. PÄEV,

Johannese 3:
Sissejuhatus
Ühel ööl tuli Jeesuse juurde variser, kelle nimi oli Nikodeemus, ja vestles Temaga.
Jeesus õpetas Nikodeemusele, et kõik inimesed peavad uuesti sündima, et siseneda
Jumala kuningriiki. Hiljem selgitas Ristija Johannes oma jüngritele, et tema rolliks
oli valmistada teed Jeesusele Kristusele.

Johannese 3:1–21
Jeesus õpetab Nikodeemusele vaimseid tõdesid
Kujuta ette, et ühel päeval sõpradega religioonist vesteldes ütleb üks neist: „Kui ma
olen hea inimene, siis võin pääseda taevasse.” Mõtle, mida sa sõbrale vastaksid.

Uurides Johannese 3. peatükki, leia, mida me Jeesuse õpetuste järgi peame tegema,
et Jumala kuningriiki pääseda.

Peagi pärast oma teenimise algust läks Päästja Jeruusalemma paasapühasid
tähistama. Paljud inimesed Jeruusalemmas uskusid Jeesusesse, kui nägid Tema
tehtud imesid (vt Jh 2:23–25).

Loe Johannese 3:1–2 ja leia, kes tuli Päästja juurde, kui Ta oli Jeruusalemmas.

Juutide ülemana (vt Jh 3:1) oli
Nikodeemus Suurkohtu liige.
Suurkohus oli variseridest ja
saduseridest koosnev valitsev nõukogu,
mis juhtis paljusid juutide tsiviil- ja
usuasju.

Miks tuli Nikodeemus sinu arvates
öösel Jeesuse juurde?

Nikodeemuse kinnitus, et Jeesus oli
„Jumala juurest tulnud Õpetaja” (Jh 3:2)
viitab sellele, et ta tahtis
Jeesuselt õppida.

Loe Johannese 3:3–5, et leida, mida
Päästja Nikodeemosele õpetas.
(Johannese 3:5 on kuldsalm. Võiksid
selle soovi korral eriliselt ära märkida, et
seda tulevikus üles leida.)

Jeesus õpetas Nikodeemusele, et kõik
peavad uuesti sündima. Mida Päästja
Nikodeemuse arvates mõtles, kui ütles
„ei sünni ülalt” (Jh 3:3)?

Uuesti sündima tähendab, et „Issanda Vaim põhjustab inimese südames vägeva
muutuse, nii et ta ei soovi enam teha kurja, vaid pigem otsida Jumala asju.”
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(Märksõna „Sündima uuesti”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org; vt Mo 5:2;
27:25–26)

Prohvet Joseph Smith õpetas: „Uuestisünd tuleb Jumala Vaimu kaudu läbi
talituste.” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 2007, lk 95)

Märgi soovi korral salmis Johannese 3:5 ära kaks asja, mis on Jeesuse õpetuse
kohaselt Jumala kuningriiki sisenemiseks vajalikud.

Veest sündimine tähendab ristimist ja Vaimust sündimine tähendab Püha Vaimu
anni vastuvõtmist.

Lõpeta salmis Johannese 3:5 õpitu kohaselt tõde: ____________________ on vaja,
et vaimselt uuesti sündida ja saada ülendatud selestilisse kuningriiki. Sa
võiksid kirjutada selle tõe oma pühakirjas salmi Johannese 3:5 kõrvale.

Juhataja Boyd K. Packer Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on kuulutanud: „Hea
käitumine ilma evangeeliumi talitusteta ei lunasta ega ülenda inimkonda.
Lepingud ja talitused on hädavajalikud.” (The Only True Church. – Ensign, nov
1985, lk 82)

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse vastus oma sõbrale, kes ütles, et Jumala
kuningriiki sisenemiseks piisab hea inimene olemisest. Pea meeles

kasutada vastuses Jeesuse sõnu salmis Johannese 3:5.

Me loeme salmidest Johannese 3:6–12, et pärast seda, kui Jeesus õpetas
Nikodeemusele, et igaüks peab vaimselt sündima, küsis Nikodeemus Jeesuselt,
kuidas on võimalik uuesti sündida. Jeesus küsis vastu, kuidas saab Nikodeemus olla
rahva usujuht ja mitte mõista, mida Jeesus õpetas.

Loe Johannese 3:13–15, et leida, kuidas Jeesus vastas Nikodeemuse küsimusele
sellest, mis muudab vaimse taassünni võimalikuks. Pane salmis Johannese 3:13
tähele Jeesuse tunnistust, et Ta on Jumala Poeg, kes tuli taevast alla.

Salmis Johannese 3:13 õpetas Jeesus Nikodeemusele, et keegi ei saa tõusta taevasse
üksnes omal jõul. Kristus on ainuke, kes saab omal jõul taevasse tõusta.
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Ajal, mil Mooses ja Iisraeli lapsed
kõrbes rändasid, saatis Issand pattude
eest, mida iisraellased Jumala vastu
tegid, neile mürgiseid madusid.
Iisraellased said mürgistuse, kui maod
neid hammustasid. Issand käskis
Moosesel teha mürkmadudega
sarnaneva vaskmao ja panna see ridva
otsa. Ta lubas, et paljud iisraellased, kes
ridva otsas olevat madu vaatavad,
saavad terveks. (Vt 4Ms 21:4–9.)

Mil moel sarnaneb Moosese vaskmao
tõstmine sellega, mida Jeesus Kristus
kõigi heaks teeb?
____________________

Pane salmis Johannese 3:15 tähele
õnnistusi, mis saavad osaks neile, kes
peavad silmas Päästjat.

Jeesus õpetas Nikodeemusele, et
Jeesuse Kristuse lepituse kaudu võib
kogu inimkonnale saada osaks
igavene elu.

Samuti õpetas Päästja Nikodeemusele
tähtsa õpetuse Taevase Isa kohta. Loe
Johannese 3:16–17 ja leia õpetus, mida
me saame Taevase Isa kohta õppida.

Salmides Johannese 3:16–17
õpetatakse, et Taevane Isa armastab oma lapsi nii väga, et Ta saatis oma
ainusündinud Poja nende pattude eest kannatama.

Mõtiskle, kuidas see, et Taevane Isa saatis oma Poja Jeesuse Kristuse maa peale,
näitab, et Ta meid kõiki armastab.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Dallin H. Oaksi sõnad ja
mõtiskle, mida sa tunned, kui tajud, kui palju Taevane Isa sind armastab: „Pole
suuremat tõendit Jumala armastuse lõpmatust väest ja täiuslikkusest, kui see,
mida kuulutas apostel Johannes: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et
ta oma ainusündinud Poja on andnud” ( Jh 3:16). ‥ Mõelge, kuidas võis see
kurvastada meie Taevast Isa, kui ta saatis oma Poja kannatama kirjeldamatuid

piinu meie pattude eest! See on suurim tõend Tema armastusest meie kõigi vastu.” (Armastus ja
seadus. – 2009. a sügisene üldkonverents)

2. Loe Johannese 3:16 ja Õpetuse ja Lepingute 34:3 ning leia, mida me
saame Isa ja Jeesuse Kristuse armastuse kohta õppida. Seejärel

kirjuta pühakirjapäevikusse, milliseid tundeid tekitab sinus teadmine, et
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Taevane Isa armastab sind nii väga, et Ta saatis oma ainusündinud Poja sinu
eest kannatama ja surema.

Lisaks saame salmidest Johannese 3:16–17 õppida põhimõtet, et kui me usume
Jeesusesse Kristusesse, mis tähendab, et parandame meelt oma pattudest ja
kuuletume Tema sõnale, võime me saada Tema lepituse kaudu igavese elu.

3. Korda üle selles õppetunnis välja toodud tõed, mida Jeesus
Nikodeemusele õpetas. Pane oma pühakirjapäevikusse kirja, kuidas

on need tõed omavahel seotud. Seejärel pane kirja fraas: ma näitan usku
Jeesusesse Kristusesse ‥. Lõpeta lause, pannes kirja, mida sa teed, et näidata usku
Jeesusesse Kristusesse.

Kuldsalm – Johannese 3:5
4. Kuldsalm Johannese 3:5 õpetab tähtsat põhimõtet, mida kõik

Taevase Isa lapsed vajavad. Kui selle põhimõtte pähe õpid, saad
seda kogu elu teistega jagada. Kirjuta terve see salm endale
pühakirjapäevikusse. Korda salmi mitu korda ja tõmba iga kord mõni sõna
maha. Tee seda, kuni oled salmi pähe õppinud. Soovi korral loe see ette
pereliikmele või sõbrale, et veenduda, et salm on sul peas.

Johannese 3:22–36
Ristija Johannes õpetab, et Jeesus on Kristus
Võimalusel täida puhas klaas või plastkarp veega ja lisa veele paar tilka toiduvärvi.
Vaata, kuidas värv vees levib. Mõtle, kuidas saab toiduvärvi võrrelda meie mõjuga
teistele inimestele.

Loe läbi president David O. McKay sõnad ja leia, mida sa saad õppida selle kohta,
kuidas me teiste elu mõjutame:

„Iga inimene, kes elab selles maailmas, avaldab mõju, olgu see siis hea või halb.
Asi ei ole pelgalt selles, mida ta ütleb või teeb. Asi on selles, kes ta on.”
(Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay, 2003, lk 227).

„Meie sõnade ja tegude mõju sellele maailmale on tohutu. Igal oma eluhetkel mõjutad sa teatud
mõttes kogu maailma elu.” (Teachings: David O. McKay, lk 227).

Nagu on kirjas Johannese 3:22–26, olid mõned Ristija Johannese jüngrid mures.
Nad rääkisid Johannesele, et Jeesus ristib inimesi ja et Ta „võtab vastu kõik
inimesed, kes tema juurde tulevad”. (JST, John 3:27). Nad olid mures, et paljud
inimesed järgisid Ristija Johannese asemel Jeesust.

Loe Johannese 3:27–30 ja leia, kuidas Ristija Johannes alandlikult kirjeldas oma rolli
seoses Jeesuse Kristusega.
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Ristija Johannese analoogias sümboliseerib peigmees Jeesust, pruut neid, kes on
tulnud Kristuse juurde, ja peigmehe sõber Ristija Johannest. Kuidas mõistis Ristija
Johannes oma rolli seoses Jeesuse Kristusega? Mida sa arvad, millist mõju oleksid
Johannese sõnad sulle avaldanud, kui oleksid olnud tema jünger?

Üks tõde, mida võime Ristija Johannese eeskujust õppida, on see, et me võime
avaldada teistele head mõju, juhatades nad Jeesuse Kristuse juurde.

Miks on väga tähtis kasutada oma mõju, et teisi Jeesuse Kristuse juurde juhatada?

5. Mõtle kellelegi, keda oled näinud teisi Jeesuse Kristuse juurde
juhatamas. Pane pühakirjapäevikusse kirja seda inimest

iseloomustavad omadused, mis aitavad tal teisi mõjutada, et nad Päästjat
armastaksid ja Ta vastu võtaksid.

Mõtle, kuidas sa saad teisi Päästja juurde juhatada. Kui püüad seda teha, saad
otsida Püha Vaimu juhatust.

Salmides Johannese 3:31–36 kuulutas Ristija Johannes, et Jeesus oli saadetud
Jumala poolt ja et kõik, kes Temasse usuvad, võivad saada igavese elu.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 3. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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13. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Johannese 4
Sissejuhatus
Galileasse minnes rändas Jeesus läbi Samaaria ja õpetas kaevul üht naist. Naine
tunnistas teistele, et Jeesus on Kristus. Hiljem tervendas Jeesus kuninga
ametniku poja.

Johannese 4:1–42
Jeesus Kristus õpetab Samaaria naist
Mõtle küsimusele: mis on kõige väärtuslikum maavara? Kui mõtled, kuidas vastata,
pea silmas selliseid loodusvarasid nagu muld, raud, süsi, nafta, kuld ja teemandid.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem David A. Bednari sõnad:

„Me võime esialgu mõelda, et kuld, nafta ja teemandid on kõige väärtuslikumad.
Kuid kõikidest mineraalidest, metallidest, vääriskividest ja muudest maavaradest
maa peal ja sees on hinnalisim vesi.

Veest saab elu alguse. See toetab elu. Vesi on vahendajana vajalik, et viia läbi
protsesse kõikide teadaolevate eluvormide juures. Vesi moodustab umbes kaks
kolmandikku meie füüsilistest kehadest. Kui inimene võib jääda ellu, olles ilma

toiduta palju päevi, isegi nädalaid, siis juba pärast kolme-nelja päeva ilma veeta ta tavaliselt
sureb. Enamik maailma suuri populatsioone paikneb magevee lätete lähedal. Lihtsalt öeldes ei
oleks elu, kui poleks olemas küllaldaselt puhast vett või puuduks sellele ligipääs.” (A Reservoir of
Living Water, Kiriku Haridussüsteemi pühalik koosolek noortele täiskasvanutele, 4. veebr 2007,
lk 1)

Kui sa uurid Johannese 4. peatükki, leia, millist vett on vaja meie hingel ja kust seda
hinnalist vara leida.

Salmidest JST, Johannese 4:1–4 õpime, et nii Jeesus kui ka Tema jüngrid ristisid
inimesi.

Jeesus lahkus Judeast (Juudamaalt) ja rändas Galileasse. Loe Johannese 4:4, et leida
piirkond, kust Ta Galileasse minnes läbi läks.

Vaata Piibliga seotud kaarte, kaart nr 11 „Püha maa Uue Testamendi ajal” ning leia
Judea (Juudamaa), Samaaria ja Galilea.
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Tavaliselt läksid juudid Samaariast ringiga mööda, selle asemel et sealt läbi minna,
sest juutide ja samaarlaste vahel valitses vaen (vt märksõna „Samaarlased”. –
Pühakirjajuht). Jeesus otsustas ringiga mineku asemel minna läbi Samaaria.
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Loe Johannese 4:5–9 ja leia, mis juhtus, kui Jeesus peatus Samaarias Sühhari linna
lähistel oleval kaevul. (Fraas „kuues tund” 6. salmis tähendab seda, et oli peaaegu
keskpäev.) Pane tähele, et naine oli üllatunud, et Jeesus temalt juua palus.

Loe Johannese 4:10–12 ja leia, kuidas Jeesus naise küsimusele vastas.

Mida Jeesus naisele pakkus?

Kui Päästja kasutas 10. salmis fraasi
„Jumala and”, viitas Ta sellega endale
kui maailma Päästjale ja elava vee
allikale.

Loe Johannese 4:13–14 ja leia, mida
ütles Jeesus vee kohta, mida Ta pakkus.

Selleks, et paremini mõista, mida elav vesi sümboliseerib, loe läbi vanem Bednari
sõnad: „Elav vesi, millele selles episoodis viidatakse, sümboliseerib Issandat
Jeesust Kristust ja Tema evangeeliumi. Ja nii nagu vett on vaja füüsilise keha
elushoidmiseks, nii on Päästja ja Tema õpetused, põhimõtted ja talitused olulised
igaveseks eluks. Meie teiega vajame Tema elavat vett iga päev ja rohkelt, et see
toetaks meie pidevat vaimset kasvu ja arengut.” (A Reservoir of Living

Water, lk 2)

1. Joonista pühakirjapäevikusse klaas vett ja kirjuta selle alla: Päästja ja
Tema evangeelium. Seejärel kirjuta, miks sobib vesi Päästja ja Tema

evangeeliumi sümboliks.

Loe seda sümbolit meeles pidades taas salmi Johannese 4:14 ja leia, mis põhimõtte
me saame Päästja ja Tema evangeeliumi kohta õppida.

Üks põhimõte, mille me saame sellest salmist õppida, on see, et kui me tuleme
Jeesuse Kristuse juurde ja võtame Tema evangeeliumi siiralt vastu, siis me
saame igavese elu. Soovi korral kirjuta see põhimõte pühakirjas lehekülje servale.

Loe Johannese 4:15–18 ja leia, mida naine Jeesuselt palus ja mida Päästja vastas.
Mõtle, kuidas oli sel naisel vaja vett, mida pakkus Päästja.

Jeesuse vastusest ilmneb, et Ta teadis selle naise olukorda.

Millised mõtted või tunded võisid sellel naisel olla, kui Jeesus rääkis tema kohta
üksikasju, mida tavaline võõras ei saanud kuidagi teada?

Nendest salmidest saame õppida ühe tõena seda, et Jeesus Kristus teab meie
patte ja pakub meile oma evangeeliumi, et aidata meil nendest üle saada.
Miks on seda tõde tähtis teada ja mõista?

Loe Johannese 4:19–20 ja leia, mida ütles naine Jeesusele, mis näitas, et tema
ettekujutus Jeesusest oli muutumas.

Samaarias on Gerisimi mägi. Sajandeid enne Päästja surelikku teenimist ehitasid
samaarlased sinna kummardamiskohana templi. Kuid erinevalt juutidest ei olnud
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samaarlastel nende talituste läbiviimiseks preesterluse volitust ja nad hülgasid
paljude Jumala prohvetite õpetused.

Loe Johannese 4:21–24 ja JST, Johannese 4:26 ning leia, mida Jeesus naisele Jumala
kummardamise kohta õpetas.

Millised õnnistused saavad Joseph Smithi tõlke kohaselt meile osaks, kui me
kummardame Jumalat „vaimus ja tões”?

Me õpime nendest salmidest, et kui me kummardame Isa vaimus ja tões,
õnnistab Ta meid oma Vaimuga.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Bruce R. McConkie sõnad
ning leia ja märgi ära, mida tähendab Isa vaimus ja tões kummardada:

„Meie eesmärk on kummardada tõelist ja elavat Jumalat ning teha seda Vaimu
väel ja Tema antud viisil. Tõelise Jumala õige kummardamine viib päästeni.
Valedele jumalatele pühendumine, mis ei põhine igavestel tõdedel, ei anna sellist
kindlust.

Tõe tundmine on õige jumalakummardamise tähtis alus. ‥

Tõeline ja täiuslik jumalakummardamine seisneb Jumala Poja tegude järgimises.
See seisneb sel määral käskudest kinni pidamises ja Isa tahtele kuuletumises, et me areneme
armust armu, kuni oleme Kristuses austatud, nagu Tema on austatud Isas. See tähendab midagi
palju enamat kui palve, jutlus ja laul. See tähendab elamist, tegutsemist ja kuuletumist. See
tähendab suure Eeskuju [Jeesuse Kristuse] jäljendamist.” (How to Worship. – Ensign, dets 1971,
lk 129–130)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal on Taevase Isa kummardamine aidanud mul tunda oma elus Vaimu?

b. Mida saan ma vanem McConkie sõnul teha selleks, et Isa paremini vaimus
ja tões kummardada? (Pane eesmärgiks kirja üks asi, mida sa saad
konkreetselt paremini teha.)

Loe Johannese 4:25–26 ja leia, mida Jeesus naisele enda kohta ilmutas.

Loe Johannese 4:27–30 ja leia, mida naine pärast Päästjaga rääkimist tegi.

Mida ta ütles, mis näitas, et ta on saanud tunnistuse Jeesusest Kristusest?

Me saame sellest loost õppida, et kui me saame tunnistuse Jeesusest Kristusest,
siis me täitume sooviga sellest ka teistele rääkida.

Me loeme salmidest Johannese 4:31–37, et Jeesuse jüngrid tõid tagasi tulles toitu.
Kui nad palusid Tal süüa, õpetas Ta neile, et Talle ei anna jõudu mitte söömine, vaid
Isa tahtele kuuletumine. Seejärel innustas Ta neid nägema, et on hulgaliselt
võimalusi õpetada evangeeliumi.

Loe Johannese 4:39–42 ja leia, millist mõju avaldas naise tunnistus tema linna
elanikele.

Mida inimesed salmi Johannese 4:42 kohaselt naisele ütlesid?
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Johannese 4:43–54
Jeesus teeb terveks kuninga ametniku poja
Salmides Johannese 4:43–45 on kirjas, et Jeesus lahkus Samaariast ja läks
Galileasse. Loe Johannese 4:46–54 ja leia, kes Jeesusega kohtus ja mis õnnistust see
inimene Jeesuselt saada soovis.

Miks viivitas Jeesus 48. salmi kohaselt õnnistustega, mida mees saada soovis?
Kuidas see mees näitas, et tal ei ole uskumiseks vaja tunnustähte?

Me saame sellest loost õppida, et kui me usume Jeesusesse Kristusesse, ilma et
vajaksime selleks tunnustähti, tugevdab Issand meie usku.

Vanem Bruce R. McConkie on õpetanud kuninga ametniku poja tervendamise
märkimisväärsuse kohta: „See on esimene tervendamise ime, mis on
evangeeliumidesse üksikasjalikult kirja pandud. Neid imesid, mida Jeesus tegi
paasapühade ajal ja kõikjal Juudamaal, ei ole kirjeldatud ega selgitatud. See ime
– teine Kaananis tehtud ime – lisab Jeesuse tervendavale teenimisele uue
mõõtme, mida me senini pole näinud. Tegelikult on tegemist kaksikimega: üheks

oli kuninga ametniku poja keha tervendamine ja teine see, mis parandas uskmatusest ja külvas
usku kohal olnud isa südamesse.” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 kd,
1979–1981, 2. kd, lk 12)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on tähtis, et me usume Jeesusesse Kristusesse, ilma et vajaksime
selleks tunnustähti?

b. Kuidas tugevdab Issand meie usku, kui me ustavalt Temasse usume?

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 4. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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13. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Johannese 5–6
Sissejuhatus
Jeesus läks pühadeks Jeruusalemma (tõenäoliselt paasapühadeks) ja tervendas
Betsata tiigi ääres haige mehe. Ta kirjeldas ka teisi tunnistajaid, kes tunnistasid
Tema jumalikkusest. Pärast Galileasse naasmist toitis Ta imeväel üle 5000 inimese ja
õpetas, et Ta on eluleib.

Johannese 5:1–30
Jeesus tervendab hingamispäeval jõuetu mehe ja õpetab oma suhtest Isaga
Mõtle olukorrale, kui sa lõhkusid ära midagi tähtsat või hinnalist või tegi seda mõni
su tuttav.

Taevase Isa lastena oleme me kõik
tähtsad ja väga väärtuslikud. Siiski
võime oma valikute või murede tõttu
tunda mõnikord end murtult või üsna
väärtusetuna.

Millised on mõned viisid, kuidas keegi
võib tunda end vaimselt, füüsiliselt või
emotsionaalselt murtult?
____________________

Mõtle, millal sa oled end niimoodi
tundnud. Uurides salme Johannese
5:1–9 leia tõde, mis võib sulle tröösti
pakkuda ja lootust anda, kui tunned
end murtult.

Me loeme salmist Johannese 5:1, et pärast seda, kui Jeesus Kristus Galileas teenis,
läks Ta Jeruusalemma, et tähistada juutide püha, tõenäoliselt paasapühi.
Jeruusalemmas olles läks Ta templi lähedal vett täis tiigi äärde.

Loe Johannese 5:2–4, et saada teada, kes olid tiigi äärde kogunenud ja mida nad
ootasid.

] Seal võis olla allikas, mis aeg-ajalt voolas tiiki, tekitades veepinnal mulle.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:
„Pole kahtlust, et Betsata tiik oli mineraalveeallikas, mille vesi oli mõneti raviva
toimega. Kuid kõik jutud sellest, et ingel tuli alla ja segas vett, nii et esimene
inimene, kes pärast seda vette läks, sai terveks, oli puhas ebausk. Tervendamise
imesid ei tehta sellisel moel.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd,
1965–1973, 1. kd, lk 188)

Mõtle, milline vaatepilt võis avaneda tiigi ääres, kus oli väga palju inimesi, kes
lootsid terveks saada, kui nad on esimesed, kes vette astuvad.
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Loe Johannese 5:5–7 ja leia, keda nägi Päästja tiigi lähedal lamamas.

Mida ütlevad need salmid mehe kohta, keda Päästja nägi? Miks ei jõudnud see
mees kunagi esimesena vette minna?

Loe Johannese 5:8–9 ja leia, mida
Päästja mehele vastas.

Võiksid märkida 9. salmis ära fraasi
„inimene sai kohe terveks”. See
tervenemine toimus Betsata tiigi ääres.
Sõna Betsata võib tõlkida kui „halastuse
koda” (Märksõna „Bethesda”. – Bible
Dictionary). Halastus on kaastunne või
lahkus. Suurim halastuse tegu, mis
eales on tehtud, on Jeesuse Kristuse
lepitus.

Miks sobis seda kohta kutsuda Betsataks, eriti pärast seda, kui Päästja seal mehe
terveks oli teinud?

Mil moel oleme me kõik selle Betsata tiigi ääres olnud mehe sarnased?
____________________

Ühe tõena saame me sellest, kuidas Päästja selle mehe tervendas, õppida, et me
võime Jeesuse Kristuse väe ja armu kaudu terveks saada.

Selleks, et sellest tõest paremini aru saada, loe läbi Seistmekümnest vanem
Merrill J. Batemani sõnad ja leia, kuidas Päästja saab tema sõnul sind terveks
teha: „Just nagu haige mees Betsata tiigi ääres vajas kedagi endast tugevamat,
et terveks saada (vt Jh 5:1–9), nii sõltume me Kristuse lepituse imedest, et meie
hing saaks terveks leinast, kurbusest ja patust. ‥ Kristuse kaudu saavad murtud
südamed terveks ning rahutus ja kurbus asendub rahuga.” (The Power to Heal

from Within. – Ensign, mai 1995, lk 13)

Tähtis on meeles pidada, et me võime Issanda ajastusest olenevalt saada terveks
kas selles elus või järgmises.

1. Mõtiskle ajale, kui oled olnud tunnistajaks või tundnud Jeesuse
Kristuse väge, armu ja kaastunnet, mis aitas sind või kedagi teist,

kes tundis end murtult, olgu siis vaimselt, füüsiliselt või emotsionaalselt. Kirjuta
pooleliolev lause pühakirjapäevikusse ja seejärel lõpeta see: Ma tean, et Päästja
on halastav ja kaastundlik, sest ‥

Me loeme salmidest Johannese 5:10–30, et hiljem leidis Päästja sama mehe
templist ja andis talle nõu, et ta ei teeks enam pattu. Kui juutide juhid kuulsid, et
Jeesus oli mehe hingamispäeval terveks teinud, süüdistasid nad Päästjat ja püüdsid
Teda tappa. Jeesus õpetas juutide juhtidele, et meest tervendades tegi Ta Taevase Isa
tööd. Seejärel õpetas Päästja oma suhtest Isaga. Samuti õpetas Ta, et neile, kes on
vaimumaailmas, õpetatakse varsti evangeeliumi.
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Johannese 5:31–47
Jeesus õpetas paljudest tunnistajatest, kes tunnistavad Tema jumalikkusest
Mõtle ajale, kui keegi rääkis sulle midagi, mida oli raske uskuda.

Kuidas kinnitab ükskõik millise väite õigsust palju rohkem see, kui sellest tunnistab
rohkem kui üks tunnistaja?

Loe Johannese 5:31 ja leia, mida Päästja ütles tunnistuse kohta oma suhtest
Taevase Isaga.

Joseph Smithi tõlge salmidele Johannese 5:31–32 toob selgust:

„Seepärast, kui ma tunnistan iseendast, on siiski mu tunnistus õige.

Sest ma ei ole üksi, on veel teine, kes minust tunnistab.” (JST, John 5:32–33).

Päästja õpetas juutidele, et neil on lisaks Temale ka teisi tunnistajaid.

Loe läbi järgmised pühakirjasalmid ja leia teised tunnistajad, kes Jeesuse
jumalikkusest tunnistavad:

Johannese 5:32–35: ____________________

Johannese 5:36: ____________________

Johannese 5:37–38: ____________________

Johannese 5:39: ____________________

Johannese 5:45–47: ____________________

Hoolimata paljudest tunnistustest Jeesuse Kristuse kohta, ei uskunud juutide juhid
Jeesuse jumalikkusesse. Pane tähele, et salmis Johannese 5:39 ütles Jeesus
pühakirjadest rääkides: „Sest te arvate enestel neis olevat igavese elu.” „Jeesuse ajal
uurisid paljud juudid pühakirju, uskudes, et nad saavad õppimise abil igavese elu. ‥
Päästja püüdis seda valeusku korrigeerida, õpetades, et pühakirjad, mida juudid
pidasid ülimaks tõeks, tunnistasid, et igavene elu ei leidu mitte pühakirjades, vaid
Jeesuse Kristuse järgimises. Samuti ei suutnud juudid mõista, et pühakirjad on
Kristuse sõnad ja nende eesmärk on tuua inimesi Kristuse juurde, sest Tema on tõe
ja elu ülim allikas.” (New Testament Student Manual, Church Educational System
manual, 2014, lk 219–220)

Loe Johannese 5:40 ja leia, mida oli juutidel igavese elu saamiseks vaja teha.

Kuigi juudid uurisid pühakirju, siis mida nad keeldusid tegemast, mis oleks
aidanud neil saada igavese elu?

Lõpeta põhimõte selle järgi, mida sa salmidest Johannese 5:39–40 Päästja õpetuste
kohta õpid: Ainult ____________________ tulles võib saada igavese elu.

Pea meeles, et igavene elu tähendab, et me saame Taevase Isa sarnaseks ja elame
koos oma vääriliste pereliikmetega Jumala juures igavesti. Nende kingituste
saamiseks peame me tulema Jeesuse Kristuse juurde, rakendades Temasse usku,
parandades meelt oma pattudest, saades evangeeliumi talitused, austades oma
lepinguid ja kuuletudes Issanda käskudele.
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Rakenda õpitut
President Marion G. Romney Esimesest Presidentkonnast on õpetanud: „Evangeeliumi õppimine
kirjasõnast ‥ pole piisav. Selle järgi tuleb ka elada. ‥ Evangeeliumi ei saa täiesti selgeks selle
järgi elamata.” (Records of Great Worth. – Ensign, sept 1980, lk 4) Selles õppetunnis mitmes
kohas innustatakse sind õpitut rakendama. Õpitu rakendamine peaks olema evangeeliumi
uurimise tähtis osa.

Mõtle, miks on Jeesuse Kristuse juurde tulemine igavese elu saamiseks hädavajalik.

2. Vaata Jeesusest Kristusest tunnistajaid, mis sa varem kirja panid.
Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas üks neist Jeesuse Kristuse

tunnistajatest on aidanud (või võib aidata) sul Tema juurde tulla.

Mõtiskle sellele, mida sa teed, et tulla veelgi rohkem Päästja juurde, nii et võiksid
saada igavese elu.

Johannese 6:1–59
Jeesus õpetab, et Ta on eluleib
Me loeme salmidest Johannese 6:1–13, et pärast Galileasse naasmist toitis Jeesus
imeväel viie leiva ja kahe väikese kalaga ära rohkem kui 5000 inimest. (Sa uurisid
seda sündmust õppetundides, mis käsitlesid Matteuse 14. ja Markuse 6. peatükki.)

Loe Johannese 6:14–15 ja leia, mida tahtsid inimesed pärast seda teha, kui Jeesus
neid imet tehes toitis.

Jeesuse päevil oli juutidel uskumus, et kui Messias ehk Iisraeli kuningas tuleb,
toidab Ta inimesi leivaga taevast.

Salmides Johannese 6:16–21 on kirjas, et Päästja saatis oma jüngrid üle Galilea
järve ja seejärel, kui jüngrid olid öösel hädas, võitlesid sõudes lainete ja tuulega,
kõndis Jeesus vee peal ja ühines nendega. Johannese ülestähendus sellest
sündmusest rõhutab, et kui jüngrid tahtsid Jeesust paati võtta, jõudis nende paat
kohe turvaliselt sihtkohta (vt Jh 6:21). Kui me tahame võtta Päästja ja Tema
õpetused vastu, aitab Ta juhtida meid turvaliselt läbi surelikkuse võitluste.

Salmides Johannese 6:22–59 on kirjas, et paljud inimesed, keda Jeesus oli imeväel
toitnud, rändasid Kapernauma Teda otsima, sest soovisid, et neid veel leivaga
toidetaks. Mõned inimesed nurisesid Päästja üle, et Ta õpetas, et Tema on leib, mis
taevast on alla tulnud. Jeesus õpetas, et Tema on eluleib ja et kui inimesed tulevad
Tema juurde ning võtavad Tema õpetused ja lepituse vastu, saavad nad igavese elu.

Johannese 6:60–71
Peetrus tunnistab, et Jeesusel on igavese elu sõnad
Meenuta aega, kui pidid valima, kas jätkata millegi raske tegemist või alla anda.
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Pärast seda, kui Jeesus õpetas, et Tema
on eluleib, pidid paljud Tema jüngritest
otsustama, kas jätkata Tema järgimist
või mitte. Loe Johannese 6:60, 66 ja leia,
kuidas mitmed Jeesuse jüngrid Tema
õpetustele reageerisid.

Fraas „kõne on kõva” 60. salmis
tähendab, et nad tundsid, et Jeesuse
õpetused olid järgimiseks liiga rasked.

Millised Jeesuse Kristuse õpetustest
võivad olla tänapäeval mõne inimese jaoks rasked järgida? (Vajadusel leia trükisest
„Sulle, noor” õpetusi, mis võivad olla mõnele noorele väljakutseks.)
____________________

Loe Johannese 6:67–69, et leida, mida Jeesus oma apostlitelt küsis ja kuidas Peetrus
sellele vastas.

Me saame Peetruse vastusest õppida ühe tõena seda, et kindel tunnistus
Jeesusest Kristusest aitab meil jääda ustavaks aegadel, mil Päästja järgimine
või Tema õpetuste järgi elamine võib olla raske. Sa võiksid selle õpetuse oma
pühakirjas salmide Johannese 6:67–69 juurde kirjutada.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas kindel tunnistus Päästjast on
aidanud sul või sinu tuttaval jääda ustavaks isegi siis, kui tundus, et

evangeeliumi õpetusi on raske järgida.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 5. ja 6. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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14. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Johannese 7
Sissejuhatus
Jeesus osales Jeruusalemmas lehtmajade pühal ja õpetas inimestele templis, kuidas
nad võivad saada tunnistuse, et Tema õpetused on Jumalalt, Isalt. Kuna inimesed
vaidlesid selle üle, kes Ta on, kasutas Jeesus enda jumalikkusest tunnistades
sümbolitena vett ja valgust. Samuti õpetas Ta neile Püha Vaimu kohta.

Johannese 7:1–13
Jeesus osaleb lehtmajade pühal
Oled sa kunagi mõelnud, kas Jeesusel oli vendi ja õdesid?

Pühakirjades seisab, et Joosepil ja Maarjal sündis pärast Jeesust veel lapsi ning nad
kasvasid koos Temaga üles. Siiski, kuna Jeesus Kristus oli Maarja ja Isa, Jumala,
mitte Joosepi poeg, olid nad Jeesuse poolvennad ja -õed (vt Mt 13:55–56; Mk 6:3).

Mõtiskle sellele, kuidas oleks olnud Jeesusega samas kodus üles kasvada.

Kas sinu arvates oleks lihtsam Temasse uskuda, kui oleksid Temaga koos üles
kasvanud? Miks või miks mitte? ____________________

Me õpime Johannese 7. peatükist, kuidas mõned Jeesuse vennad (Jh 7:3, 5)
Temasse suhtusid. Sõna vennad viitab siin tõenäoliselt Jeesuse poolvendadele, kuigi
võib vihjata ka teistele lähisugulastele.

Loe Johannese 7:1–5, et leida, mida Johannes Jeesuse vendade kohta kirja pani.

Mõtle Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Bruce R. McConkie sõnadele:

„Tunnistust Kristuse jumalikkusest ja Tema evangeeliumi päästvast väest ei anta
peresuhete tõttu automaatselt. See tuleb üksnes isikliku kuulekuse kaudu
nendele igavestele seadustele, mille kaudu nende vastuvõtjaid kinnitatakse. ‥

Joosepi ja Maarja poegadele viidatakse sageli kui Jeesuse vendadele. ‥ Kuigi nad
kasvasid üles samas peres ja neile sai osaks Joosepi ja Maarja hoolitsus, kuigi
nad olid teadlikud Jeesuse enda õpetustest, teenimisest ja imedest, ei olnud siiski

need Tema lähedased Teda Messiana veel vastu võtnud.” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 437)

Mõtiskle küsimuse üle: kuidas on võimalik, et mõned Jeesuse enda pereliikmed
Temasse veel ei uskunud, kuigi olid teadlikud Tema õpetustest ja imedest?

Olles täheldanud, et Johannese 7. peatükis toimunud sündmuste ajal ei olnud Jeesuse vennad
Teda Messiana vastu võtnud, on vanem McConkie selgitanud: „Siiski pöördusid nad kõik ilmselt
hiljem usku (Ap 1:14); üks neist, keda Paulus nimetas kui „Jaakobus, Issanda vend” (Gl 1:19),
teenis püha apostlina, ja veel ka teine – Juudas, kes kutsub end Jaakobuse vennaks (vt Jd 1),
kirjutas Juuda kirja” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:437).
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Johannese 7. peatükis on kirjas sündmused, mis juhtusid lehtmajade püha ajal
Jerusalemmas (vt Jh 7:2). Selle püha ajal, mida juudid pidasid kõikidest pühadest
kõige rõõmsamaks (vt märksõna „Feasts”. – Bible Dictionary), rändasid paljud
juudid Jeruusalemma, et mälestada, kuidas Jumal oli õnnistanud Iisraeli lapsi, kui
nad pärast Egiptusest vangistusest vabanemist kõrbes olid (vt 3Ms 23:39–43).
Samuti pühitsesid nad iga-aastast puuvilja ja teravilja saaki ning tänasid selle eest
(vt 2Ms 23:16). See püha kestis kaheksa päeva.

Pane tähele, et salmides Johannese 7:3–4 tahtsid Jeesuse vennad, et Ta läheks
lehtmajade pühaks Jeruusalemma, ilmselt öeldes, et kui Ta on tõepoolest Messias,
siis Ta peaks minema Jeruusalemma ja seda seal kogu rahvale kuulutama.

Nagu on kirjas salmides Johannese 7:6–10, otsustas Jeesus pühadeks Jeruusalemma
mineku edasi lükata, kuid julgustas oma vendi, et nemad läheksid. Mitu päeva
pärast pühade algust saabus Ta salaja, kuna teadis, et mõned juutide juhid
Jeruusalemmas soovisid Teda tappa, kuid et Tema suremise aeg polnud veel
saabunud.

Loe Johannese 7:11–13 ja leia, mida rahvas Jeruusalemmas Jeesuse kohta ütles.

Samamoodi nagu Jeesuse ajal, on ka tänapäeval Jeesuse Kristuse kohta palju eri
arvamusi. Mõned teavad ja tunnistavad, et Ta on Jumala Poeg ja kogu inimkonna
Päästja. Teised usuvad, et Ta oli suur õpetaja või prohvet. Siiski eitavad osad Jeesuse
Kristuse jumalikkust ja Tema õpetuste õigsust või kardavad Teda avalikult järgida.
Kui jätkad Johannese 7. peatüki uurimist, leia, kuidas sa saad teada, et Jeesus
Kristus on meie Päästja ja et Tema õpetused on õiged.

Johannese 7:14–36
Jeesus Kristus õpetab templis juute
Lehtmajade püha tähistamisel oli kesksel kohal tempel. Loe Johannese 7:14–15 ja
leia, mida Jeesus seal tegi. Võiksid pühakirjas inimeste reaktsiooni ära märkida.

Rakenda õpitut
Kui oled evangeeliumi õpetused ja põhimõtted ära tundnud, oled valmis tegutsema ja neid
rakendama. Õpitu kohaselt tegutsedes tunned, kuidas Püha Vaim sinu tegusid kinnitab. Aitamaks
sul õpitud põhimõtteid rakendada, esita sarnaseid küsimusi: mida Issand tahab, et ma selle
teadmisega teeksin? Milliseid vaimseid arusaamu ma õppisin, mis aitavad mul end arendada?
Kuidas võib see põhimõte mu elu muuta? Mida ma võiksin tegema hakata või tegemast lakata,
et selle tõe järgi elada?

Juudid olid hämmastunud, et Jeesus oskas õpetada nii sügavamõtteliselt ja targalt
ilma „Kirja” tundmata või et juutide rabid oleksid Teda õpetanud või et Ta oleks
käinud nende koolis. Loe Johannese 7:16–18 ja leia, mida inimesed Jeesuse sõnul
võiksid teha, selleks et teada, kas Tema õpetused on õiged. Võiksid ära märkida, kes
andis Jeesusele õpetuse, mida Ta õpetas.

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse:
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a. Kuidas saab keegi teada, et Jeesuse Kristuse õpetus tuleb tõepoolest
Jumalalt?

b. Me õpime Issanda õpetuste kohta templis, et kui me teeme Taevase Isa
tahet, siis me saame Tema õpetuste kohta tunnistuse. Selgita, miks on
see põhimõte sinu arvates õige.

President James E. Faust Esimesest Presidentkonnast on öelnud: „Me saame
evangeeliumi põhimõtete kohta tunnistuse, kui püüame nende järgi kuulekalt
elada. Päästja ütles: „Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see
õpetus on Jumalast.” [Jh 7:17] Tunnistus palve tõhususe kohta tuleb alandlikult ja
siiralt palvetades. Tunnistus kümnise kohta tuleb kümnist makstes.” (Lord, I
Believe; Help Thou Mine Unbelief. – Ensign või Liahona, nov 2003, lk 22)

Mida me president Fausti õpetuse järgi peame tegema, et evangeeliumi põhimõtete
kohta tunnistust saada? ____________________

Pea meeles, et mõned Jeesuse vennad ei uskunud veel, et Ta on lubatud Messias,
kuid hiljem said nad tunnistuse ja pöördusid usku. Kuidas saab ülaltoodud
põhimõte aidata neil pereliikmetel saada tunnistus Jeesusest Kristusest ja Tema
õpetustest?

Olles tsiteerinud salmi Johannese 7:17, õpetas Noorte Naiste üldjuhataja õde
Bonnie L. Oscarson: „Mõnikord püüame seda teha vastupidises järjekorras.
Näiteks võime läheneda asjale järgmiselt: ma elan rõõmuga kümnise seaduse
järgi, kuid kõigepealt pean ma teadma, kas see on õige. Võib-olla me isegi
palvetame, et saada tunnistus kümnise seadusest, ja loodame, et Issand õnnistab
meid selle tunnistusega enne, kui kümnisesedeli ära täidame. Nii need asjad ei

käi. Issand ootab, et me rakendaksime usku. Peame pidevalt maksma ausat täiskümnist selleks,
et saada kümnisest tunnistust. Sama kehtib kõigi evangeeliumi põhimõtete kohta, olgu selleks
kõlbelise puhtuse seadus, kombekuse põhimõte, Tarkuse Sõna või paastuseadus.” (Olge
pöördunud. – 2013. a sügisene üldkonverents)

Kui sa tunned inspiratsiooni kirjutada kahe järgmise küsimuse kohta midagi väga
isiklikku, võid vastata isiklikku päevikusse või eraldi paberilehele ning kirjutada
pühakirjapäevikusse, et oled selle ülesande lõpetanud.

2. Lõpeta pühakirjapäevikus lause, pannes kirja evangeeliumi käsk või
põhimõte, mille kohta sa oled jõudnud teadmisele, et see on õige,

kuna oled püüdnud selle järgi elada. Ma tean ____________________ on õige,
sest kui ma olen selle järgi elanud, siis ma ____________________. Võiksid jagada
kirjapandut kellegagi, kes võiks sinu arvates sinu tunnistust kuuldes vaimselt
kasvada.

3. Pane pühakirjapäevikusse kirja tõde, käsk või õpetus, mille kohta
sooviksid saada tugevama tunnistuse. Seejärel pane kirja, mida

teed, et saada selle tõe, käsu või õpetuse kohta tugevam tunnistus, kasutades
salmis Johannese 7:17 õpitud põhimõtet.
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Salmides Johannese 7:19–36 selgitatakse, et Jeesus noomis juutide juhte sellepärast,
et nad hülgasid Tema õpetused ja imed ning püüdsid Teda tappa. Samuti
jutustatakse nendes salmides sellest, et paljud inimesed kahtlesid, kas Ta on
Messias, ja et ülempreestrid ja variserid läkitasid sulased Teda kinni võtma.

Johannese 7:37–53
Jeesus Kristus õpetab Püha Vaimu annist
Tuleta meelde mõnda korda, kui sul oli janu. Kujuta ette, et sa hoidsid käes tühja
tassi. Kas sellest oli janu kustutamisel abi? Mida sa veel vajasid?

Võta hetk aega ja joo sõõm vett. Mõtle seda tehes, kui vajalik on su elus vesi.
Võiksid tänada palves Taevast Isa selle eest, et sul ja su perel on vett.

Iisraelis ei olnud inimeste vajaduste rahuldamiseks suuri mageveevarusid. Elu võis
jätkuda üksnes tänu sellele, et veevarusid täiendati vihmaveega. Vanem Bruce R.
McConkie on selgitanud, kuidas käimasolevate pidustuste ajal olid juutide
kummardamise kõige pühalikumad ja olulisemad hetked seotud veega:

„Lehtmajade püha kaheksa päeva jooksul ‥ oli igal päeval kombeks, et preestrid
võtavad templis teenimise ühe osana kuldanumatega [kannudega] vett Siiloa
ojast, mis voolas alla templimäest, ja kallasid selle altarile. Seejärel lauldi Jesaja
sõnu: „Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist!” (Js 12:3) Ja see oli just sel
usulisel kõrghetkel, kui Jeesus ette astus ja pakkus sõõmu elavat vett, mis
rahuldab januse hinge kõige sügavama vaimse janu.” (Doctrinal New Testament

Commentary, 1. kd, lk 446)

Loe Johannese 7:37–39 ja leia, mida Päästja inimestele pakkus.

Joseph Smithi tõlge salmile Johannese 7:39 kinnitab, et „Püha Vaimu lubati neile, kes
usuvad; pärast seda Jeesus kirgastati” (JST, John 7:39).

Sõna „ihust” (Jh 7:38) tähendab, et elav vesi on uskujas endas ja voolab temast
välja, selle asemel et tulla mingist välisest allikast. Võiksid salmis Johannese 7:39 ära
märkida, mida elav vesi sümboliseerib.

Ingliskeelne Piibli sõnaraamat selgitab, et „mingil põhjusel pole pühakirjades täielikult
selgitatud, et Jeesuse sureliku elu ajal Püha Vaim juutide seas veel täielikult ei toiminud (Jh 7:39;
16:7). Väited sellest, et Püha Vaim ei tulnud, kuni Jeesus polnud üles tõusnud, peavad
paratamatult viitama üksnes sellele konkreetsele ajajärgule, sest on ilmselge, et varasematel
ajajärkudel tunti Püha Vaimu. Veel enam, see viitab üksnes Püha Vaimu anni puudumisele, kuna
Püha Vaimu väge Ristija Johannese ja Jeesuse teenimise ajal tunti, muidu ei oleks keegi saanud
tunnistust nende meeste õpetatud tõdedest (Mt 16:16–17; vt ka 1Kr 12:3).” (Märksõna „Holy
Ghost”. – Bible Dictionary)

Me õpime Päästja õpetustest salmides Johannese 7:37–39, et kui me tuleme
Jeesuse Kristuse juurde ja usume Temasse, siis meid täidetakse Püha
Vaimuga. Need, kes on Püha Vaimuga täidetud, saavad mõjutada teisi
head tegema.
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4. Kirjelda pühakirjapäevikus aega, kui tundsid (või olid täis) Püha
Vaimu ja selle tulemusena olid võimeline mõjutama kedagi teist

head tegema.

Me loeme salmidest Johannese 7:40–53, et variserid otsustasid taas Jeesuse kinni
võtta. Sulased, kes Tema järele saadeti, kuulsid Jeesust jutlustamas. Nad tulid
tagasi, ilma et oleksid Ta kinni võtnud, ja ütlesid variseridele, et ei ole kunagi
kuulnud kedagi jutlustamas, nii nagu Päästja jutlustas, mis varisere pahandas.
Nikodeemus, kes öösel Päästja juurde tuli (vt Jh 3:1–2), tuletas teistele variseridele
ja ülempreestritele meelde, et nende oma seadus ei luba inimest süüdi mõista enne,
kui talle on antud võimalus rääkida.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 7. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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14. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Johannese 8
Sissejuhatus
Kui Päästja oli lehtmajade püha ajal Jeruusalemmas, tõid mõned kirjatundjad ja
variserid Ta juurde naise, kes oli süüdi abielurikkumises, ja küsisid, kas naine tuleks
Moosese seaduse kohaselt kividega surnuks loopida. Jeesus ajas süüdistajad
segadusse ja andis naisele armu. Samuti kuulutas Jeesus, et Isa tunnistab Temast, ja
Ta õpetas patust vaba olemisest. Kui Jeesus Kristus kuulutas, et Ta on suur Jehoova,
püüdsid variserid Ta kividega surnuks loopida.

Johannese 8:1–11
Abielurikkumiselt tabatud naine tuuakse Päästja ette
Kirjatundjad ja variserid tahtsid Jeesust inimeste ees kahtluse alla seada ja leida
põhjust, et Teda süüdistada, sest nad tahtsid Ta kinni võtta ja tappa (vt Jh 7:1, 32).

Loe Johannese 8:2–5 ja leia, mida kirjatundjad ja variserid tegid, kui Jeesus
Jeruusalemma templis õpetas.

Miks tõid salmi Johannese 8:6 kohaselt kirjatundjad ja variserid Jeesuse ette abielu
rikkunud naise?

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud,
kuidas kirjatundjad ja variserid oleksid kasutanud seda sündmust põhjusena, et
Jeesust süüdistada:

„Jeesuse ajal ‥ ei rakendatud enam abielurikkumise korral surmanuhtlust.
Tõepoolest, Rooma ülemisandate loata ja heakskiiduta surmanuhtlust ei
rakendatud ja abielurikkumise puhul ei näinud Rooma seadused ette surma.

Tuues selle abielurikkuja Jeesuse ette, seadsid kirjatundjad ja variserid Õpetajale
lõksu. 1. Kui Ta oleks nõustunud Moosese seadusega, et naine tuleks kividega
surnuks visata, oleks see a) suurendanud inimestes viha, nähes rakendatavat

karistust, mida enam ei toetatud ja b) olnud vastuolus kehtiva tsiviilseadusega, kirjutades ette
seda, mida Rooma taunis. 2. Kui Ta poleks nõustunud Moosese seadusega ja oleks määranud
karistuseks midagi leebemat kui kividega surnuks viskamine, oleks Teda saanud süüdistada
seaduse rikkumises ja selles, et Ta ei austa minevikus pühaks peetud tavasid ja hülgab need.”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 450–451)

Neile vastamise asemel Päästja „kummardas jälle ning kirjutas maa peale” (Jh 8:6).
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Loe Johannese 8:7–8, et leida, mida
Päästja kirjatundjatele ja
variseridele vastas.

Mis sa arvad, mida kirjatundjad ja
variserid Jeesuse vastust kuuldes arvasid
või tundsid? ____________________

Pärast Päästja vastuse kuulmist tundsid
need, kes naist olid süüdistanud, end
süüdi ja lahkusid naist karistamata (vt
Jh 8:9).

Mida naine sinu arvates tundis, kui
tema patt Jeesusele ja suurele
rahvahulgale paljastati? Loe Johannese
8:10–11, et leida, mida ütles Päästja
naisele, kui kõik olid lahkunud.

Joseph Smithi tõlge salmile Johannese
8:11 lisab järgmist: „Ja naine ülistas
sellest ajast peale Jumalat ja uskus Tema nimesse” (JST, John 8:11).

Päästja ei vaadanud selle naise patule läbi sõrmede, vaid ütles talle: „Mine ja ära tee
enam pattu!” (Jh 8:11) Me õpime 11. salmist tõe: Päästja on meie vastu halastav,
andes meile võimalusi meelt parandada. Mõtle, kuidas võib see lugu
suurendada sinu kindlustunnet, et Jeesus Kristus on halastav ja lahke ning tahab
andestada neile, kes tõesti meelt parandavad.

Johannese 8:12–30
Jeesus õpetab, et Ta Isa tunnistab Temast
Kujuta ette mõnd külluslikult kaunistatud eset. Seejärel sule silmad ja püüa
joonistada eraldi paberilehele sellest esemest lihtne pilt, ilma et vaataksid, mida
joonistad.

Kuidas sarnaneb sinu joonistus sellega, mida sa ette kujutasid?

Mida sa lisaks joonistamisele teed paremini, kui näed, mida sa teed?

Lehtmajade püha ajal valgustasid templiõue õhtul hilja ja varahommikuti
toimuvate tantsude ja teiste pidustuste ajal neli suurt kullast küünlajalga. Need
kullast küünlajalad mitte üksnes ei valgustanud pidustusi, vaid sümboliseerisid
seda, et Iisrael pidi olema valguseks neile, kes kõndisid pimeduses.

Loe Johannese 8:12 ja leia, mida Jeesus enda kohta kuulutas, kui Ta õpetas templis
seal seisvate küünlajalgade lähedal. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Me õpime sellest salmist, et Jeesus Kristus on maailma valgus.
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Lehtmajade püha ajal valgustasid templiõue
suured küünlajalad.

Lõpeta järgmine põhimõte salmis
Johannese 8:12 Päästja õpetuse põhjal
õpitu kohaselt: kui me Päästjat
järgime, siis me
____________________

1. Vasta pühakirjapäevikus
küsimusele: kuidas aitab

Päästja mul vältida vaimses
pimeduses kõndimist?

Mitmetes Vana Testamendi prohvetlikes
kuulutustes oli kirjas, et Messias on
kõigile rahvastele valguseks (vt näiteks
Js 49:6; 60:1–3). Seepärast kuulutades
end maailma valguseks, andis Jeesus
teada, et Ta on Messias.

Variserid süüdistasid Jeesust iseenese
kohta tunnistamises (vt Jh 8:13). Jeesus
kuulutas, et nii Tema kui ka Ta Isa
tunnistavad, et Päästja on Jumala Poeg
(vt Jh 8:14–18).

Loe Johannese 8:19 ja leia, mida ütles Jeesus variseride teadmiste kohta
Taevasest Isast.

Me õpime 19. salmist põhimõtte: kui me õpime Jeesusest Kristusest, siis õpime
tundma Isa.

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et me
õpime Taevast Isa tundma, kui õpime Tema Pojast Jeesusest Kristusest:

„Kõiges, mida Jeesus tuli ütlema ja tegema, sealhulgas ja iseäranis oma lepitava
kannatuse ja ohverduse kaudu, näitas Ta meile, kes ja milline on Jumal, meie
Igavene Isa, kuivõrd täielikult on Ta pühendunud oma lastele igal ajastul ja iga
rahva seas. Jeesus püüdis sõnas ja teos ilmutada ning muuta meie jaoks
isiklikumaks Tema Isa, meie Taevase Isa, tõelist loomust. ‥

Toites näljaseid, tervendades haigeid, noomides silmakirjalikke, palvetades usu
eest – nii näitas Kristus meile Isa teed, Tema teed, kes on „halastav ja armuline, pikameelne ja
täis headust” [Lectures on Faith, 1985, lk 42].” (The Grandeur of God. – Ensign või Liahona, nov
2003, lk 70, 72)

Me loeme salmidest Johannese 8:21–30, et Päästja hoiatas varisere, et kui nad
Temasse ei usu, surevad nad oma pattudes. Samuti õpetas Ta, et Ta ei tee midagi
Ise, vaid teeb üksnes seda, mida Isa Teda tegema õpetab.

14.  ÕPPENÄDAL:  2 .  PÄEV

273



Johannese 8:31–36
Jeesus õpetab patust vabanemist
Kas kunagi on mingil moel piiratud sinu liikumisvabadust, näiteks sind kinni
seotud või pole sa väikesest ruumist välja saanud? Kuidas sa end tundsid? Leia
õppetunni seda osa uurides, mis viib vaimse piiranguni ja mis viib vaimse
vabaduseni.

Loe Johannese 8:31–32, et leida, mida me peame Päästja sõnul vabaks saamiseks
tegema. Seejärel täida õpitu põhjal ära skeemis olevad lüngad:

Vanem Bruce R. McConkie on loetlenud, milliseid vabadusi me võime nautida, kui
me jätkame Kristuse sõnas, saame Tema jüngriteks ja saame teada tõe: „Vaba
valeõpetuste neetud väest, vaba isude ja ihade ahelatest, vaba patu kütkest,
vaba igasugusest halvast ja pahelisest mõjust ning igasugusest piiravast väest,
vaba, et minna piiritusse vabadusse, mida saavad selle täiuses nautida üksnes
ülendatud olendid.” (Doctrinal New Testament Commentary,, 1. kd, lk 456–457)

Loe Johannese 8:33 ja leia, mis juudid nende endi arvates vabaks muutis.

Juudid uskusid ekslikult, et pelgalt see, et nad on Aabrahami järeltulijad ja pärivad
Aabrahami lepingu, muudab nad vaimselt vabaks. Loe Johannese 8:34–36 ja leia,
millest peavad inimesed Jeesuse sõnul vabaks saama.

Me õpime nendest salmidest, et kui me teeme pattu ja meelt ei paranda, siis
saavad meist patu orjad. Mida tähendab sinu arvates olla „patu ori” (Jh 8:34)? ]

Uuri järgnevat skeemi:
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Tänapäeval on mõned inimesed segaduses, uskudes, et Kristuse sõnade järgimine
piirab neid, samas kui maise elustiili järgi elamine teeb nad vabaks. Vanem D. Todd
Christofferson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud vastupidist tõde:

„[Saatana] kiusatustele alistumine juhib üha kitsamale ja kitsamale valikute
teele, kuni ei jää enam ühtegi valikut, ja sõltuvustesse, mis muudavad meie
vastupanu jõuetuks. ‥

Maailm ‥ [peab] kuulekust Jumala seadustele ja talitustele „orjuse[ks]” (Al
30:24, 27). Kuidas teevad kuulekus ja tõde meid vabaks? Kerge on mõelda
praktilistele viisidele, kuidas tõde annab meile võime teha asju, mida me muidu

ei teeks või vältida õnnetusi, mille all me muidu kannataksime. ‥

Kas keegi kahtleb selles, et kogu valguse ja tõe tõttu on Jumalal piiritu vabadus olla, milline
tahes, ja teha, mida tahes?

Samuti on meil suurem valikuvabadus, kui süveneb meie arusaam evangeeliumi õpetusest ja
põhimõtetest. Esiteks, meil on rohkem valikuid ning me võime saavutada rohkem ja suuremaid
õnnistusi, kuna meil on rohkem seadusi, millele võime kuuletuda. Mõelge redelile – iga uus
seadus või käsk, mida õpime, on nagu veel üks redelipulk, mis võimaldab meil kõrgemale ronida.
Teiseks, arusaamise suurenedes võime teha rohkem tarku valikuid, kuna näeme selgemalt mitte
üksnes alternatiive, vaid ka nende potentsiaalseid tagajärgi.” (Moral Agency. – Ensign, juuni
2009, lk 49–51)

2. Sirvi trükist „Sulle, noor”, et leida näiteid sellest, kuidas kuulekus
käskudele ja käitumisnormidele viib vabadusse ja kuidas

sõnakuulmatus viib orjusesse. Vali sellest trükisest välja üks käitumisnorm ja
kirjuta see oma pühakirjapäevikusse ning täida tabel:

Trükise „Sulle, noor” käitumisnorm:

Kuidas muudab selle käitumisnormi järgi
elamine vabaks?

Kuidas viib selle käitumisnormi eiramine
orjusesse?

3. Kuidas sa oled isiklikult kogenud trükises „Sulle, noor” lubatud
vabadust, kui oled olnud käskudele ja käitumisnormidele kuulekas?

Kirjuta pühakirjapäevikusse vähemalt üks konkreetne viis, kuidas sa püüad
Päästja õpetuste kohaselt vaba olla.

Johannese 8:37–59
Jeesus tunnistab oma jumalikkusest
Mõtle mõnele oma tuttavale, kes sarnaneb väga oma isaga. Mõtle kellelegi, kes on
oma isast väga erinev.

Salmides Johannese 8:37–50 on kirjas, et Jeesus Kristus rääkis uskmatutele
juutidele, et samal ajal, kui Ta rääkis oma Isa sõnu, tegid nemad oma isa tegusid.
Juudid väitsid enda õigustuseks, et nende isa oli Aabraham. Seejärel õpetas Päästja,
et need, kes on Aabrahami lapsed, „teeksi[d] ka Aabrahami tegusid” (Jh 8:39) ega
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sooviks kunagi kedagi tappa, kes õpetab tõde. Jeesus rääkis neile juutidele
(variseridele), et nende isaks on kurat. Ta selgitas, et Jumalast on need, kes võtavad
vastu Jumala sõna. Vihased uskmatud juudid süüdistasid, et Jeesus on samaarlane
(kes olid juutide arvates kõikidest inimestest kõige madalamad) ja et kurat on Tema
sisse läinud.

Loe Johannese 8:51–53 ja leia, mida need juudid seejärel Päästjalt küsisid.

Loe Johannese 8:56–58 ja leia, kuidas Jeesus variseride küsimusele vastas.

Väljend „olin mina” on tähtis, sest see määratleb Jehoovat nimega, mille järgi
juudid Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalat Vana Testamendi aegadel tundsid.
Öeldes enda kohta „olin mina”, kuulutas Jeesus, et Ta on Vana Testamendi Jumal.
Võiksid kirjutada pühakirjas salmi Johannese 8:58 juurde õpetuse: Jeesus Kristus
on Jehoova, Vana Testamendi Jumal.

Miks on meil sinu arvates tähtis teada, et Jeesus Kristus on Jehoova, Vana
Testamendi Jumal? ____________________

Loe Johannese 8:59 ja leia, kuidas juudid reageerisid, kui Päästja kuulutas, et Ta on
Jehoova.

Juudid võtsid kivid kätte ja kavatsesid Jeesuse tappa, uskudes, et Ta on end
Jehoovaks kutsudes Jumalat teotanud.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 8. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

Salmide Johannese 8:31–32 kohta käiva skeemi vastus: kui me jätkame Jeesuse Kristuse sõnades, siis saavad meist Tema
jüngrid ja me teame tõde, mis teeb meid vabaks.
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14. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Johannese 9
Sissejuhatus
Jeesus tervendas pimedana sündinud mehe. Variserid küsitlesid seda meest ja ajasid
ta sünagoogist välja, kuna ta keeldus Jeesust hingamispäeval tervendamise eest
patustajana süüdi mõistma. Päästja otsis mehe üles ja küsis, millesse ta usub, ning
mees kummardas Jeesust kui Jumala Poega.

Johannese 9:1–7
Jeesus tervendab pimedana sündinud mehe
Too välja mõni näide, kuidas sind ümbritsevaid inimesi on tabanud ebaõnn või
mida oled selle kohta näinud kohalikes uudistes. ____________________

Mõned inimesed imestavad, miks Jumal laseb ebaõnnel nende elu karmilt
mõjutada. Uurides salme Johannese 9:1–5, leia tõde, mis aitab meil paremini
mõista põhjust, miks Jumal laseb ebaõnnel meie elu mõjutada.

Kui Jeesus oli Jeruusalemmas, kohtus Ta mehega, kes oli sünnist saati ebaõnne
tõttu kannatanud. Loe Johannese 9:1–2, et leida, millise ebaõnne tõttu see mees
kannatas.

Mida jüngrid mehe ebaõnne põhjuse kohta küsisid?

Päästja päevil uskusid paljud, et ebaõnn, mille pärast inimesed kannatasid, oli patu
tagajärg, mida nemad või nende vanemad olid teinud. Kas sinu arvates oli selline
uskumus õige? Miks või miks mitte?

Loe Johannese 9:3–5 ja leia Päästja õpetused oma jüngritele põhjuste kohta, miks
see mees oli pime.

Mida tähendab sinu arvates, et „Jumala teod saaksid temas avalikuks”? (Jh 9:3)

Me õpime nendes salmides Päästja õpetustest, et Jumal võib kasutada meie
ebaõnne, et näidata oma tegusid ja väge. Teisisõnu, kuna meie elus võib
ebaõnnel olla palju põhjusi, võib Jumal kasutada meie probleeme selleks, et need
aitaksid Tema õigemeelseid eesmärke täita.

Selleks, et seda tõde paremini mõista, loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist
vanem Dallin H. Oaksi sõnad:

„Meid saadetakse siia, et meid proovile panna. Kõigis asjades peavad olema
vastandid. Me peame nendest vastanditest õppima ja nende abil kasvama,
seistes oma probleemidega silmitsi ja õpetades teisi sama tegema. ‥ Issand
mitte üksnes ei pühitse meie kannatusi meie kasuks, vaid Ta kasutab neid, et
õnnistada paljude teiste elu.

Jeesus õpetas sellest, kui Tema ja Ta jüngrid kohtusid pimedana sündinud
mehega. [Seejärel tsiteeris vanem Oaks salme Johannese 9:2–3.]

Kui me näeme elu vaimsete silmadega, võime näha palju näiteid sellest, kuidas Jumala töö läheb
edasi Tema laste ebaõnne kaudu. ‥
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Kui me mõistame põhimõtet, et Jumal pakub meile võimalusi õnnistusteks ja õnnistab meid meie
enda ja teiste ebaõnne kaudu, siis võime mõista, miks Ta on käskinud meil üha uuesti ja uuesti
„täna[da] Issandat, oma Jumalat, kõigis asjus” (ÕL 59:7).” (Give Thanks in All Things. – Ensign
või Liahona, mai 2003, lk 97–98)

Mõtle ebaõnnele, mida oled tundnud või praegu tunned. Jätkates Johannese 9.
peatüki uurimist, mõtiskle sellele, kuidas Jumal võib ebaõnne abil näidata sinu
kaudu oma tegusid ja väge.

Loe Johannese 9:6–7 ja leia, kuidas näitas Issand oma tegusid ja väge pimeda mehe
kogemuse kaudu.

Mida sa arvad, kuidas see mees end tundis, kui ta esimest korda nägi?

Johannese 9:8–41
Päästja otsib üles mehe, kelle Ta terveks tegi, pärast seda, kui variserid olid mehe
välja ajanud
Nagu on kirjas salmides Johannese 9:8–15, kui pime mees terveks sai, vaidlesid
mõned inimesed selle üle, kas ta oli tõesti see mees, kes oli olnud pime. Teised
imestasid, kuidas ta terveks sai, ja tõid ta variseride ette, kes hakkasid teda
küsitlema.

Uuri salmist Johannese 9:14, mis päeval Päästja pimeda mehe terveks tegi.

Kuidas suhtusid sinu arvates variserid sellesse, et Jeesus tervendas mehe
hingamispäeval?

Loe Johannese 9:16 ja leia, millisele järeldusele variserid Jeesuse kohta jõudsid.

Loe Johannese 9:17 ja leia, mida pime mees Jeesuse kohta järeldas.

Jätkates Johannese 9. peatüki uurimist, pane tähele, millise arengu tegi läbi pimeda
mehe suhtumine Päästjasse.

Variserid kahtlesid, kas see mees üldse pime oli, ja tõid küsitlemiseks kohale tema
vanemad. Me õpime salmidest Johannese 9:19–23, et küsitlemisel tunnistasid
vanemad, et see on nende poeg ja et ta sündis pimedana, kuid väitsid, et nad ei tea,
kuidas ta terveks oli saanud. Kartes sünagoogist ja kogukonnast välja heitmist, ei
tahtnud nad öelda, et uskusid, et Jeesus on Messias, ja nii soovitasid nad, et nende
poeg räägib kõigest ise.

Loe Johannese 9:24–27, 30–33 ja leia, mida mees variseridele vastas. Võiksid
märkida ära sõnad, mida ta kasutas Jeesuse kaitseks ja tunnistades, et Ta on Jumal
(Jh 9:33).

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mis mulle selle mehe vastuste
juures silma hakkab?

Me õpime salmist Johannese 9:34, et see mees aeti välja (arvatavasti sünagoogist [vt
Jh 9:22]), sest ta kaitses Jeesust kartmatult.
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„Sünagooge kasutati paljudes juudi kogukondades nii usulistel eesmärkidel kui ka seltsielu
keskustena. Sünagoogis anti vaimseid juhiseid ja kummardati Jumalat, aga samuti võimaldas see
saada haridust ja osaleda seltsielus. Kuna sünagoog oli juudi ühiskonnast sedavõrd lahutamatu,
tähendas sünagoogist väljaajamine ‥ rohkemat kui usulisest kogukonnast välja heitmist ja
osaduse kaotamist. See tähendas ka kogu kultuuri- ja seltskondlikust elust ilma jäämist.” (New
Testament Student Manual, Church Educational System manual, 2014, lk 230)

Miks suutis see mees sinu arvates jääda ustavaks sellele, mida ta Jeesuse Kristuse
kohta teadis, isegi siis, kui see tähendas seda, et ta sünagoogist välja aetakse?

Kui mees sünagoogist välja aeti, otsis Jeesus ta üles ja küsis, kas ta „usub Jumala
Pojasse” (Jh 9:35). Loe Johannese 9:36–38 ja leia, mida mees vastas.

Tema fraas „Issand, ma usun” ja tõsiasi, et „ta kummardas teda” (Jh 9:38), näitab, et
tema vaimsed silmad olid avatud ja et ta tundis ära, kes Jeesus Kristus on – lubatud
Messias ja Jumala Poeg.

Me õpime sellest loost, et kui me jääme vastuseisust hoolimata ustavaks
sellele, mida teame, siis meie tunnistust tugevdatakse. Aja jooksul muutub
meie tunnistus isegi veel tugevamaks.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks minu arvates meie tunnistust tugevdatakse, kui vastuseisule või usu
katsumustele vastu peame?

b. Kuidas mu tunnistus tugevneb, kui ma vastuseisule ustavalt vastu pean?

Selleks, et selles loos veel üks põhimõte ära tunda, kissita silmi, nii et näeksid
üksnes veidi valgust. Seejärel ava silmad poolenisti. Ja siis tee silmad täiesti lahti.
Pane tähele, et su nägemine muutub iga kord.

Pea meeles, et pimeda mehe füüsiline nägemine selgines, kui Jeesus ta terveks tegi.
Loe Johannese 9:11, 17, 33, 35–38 ja leia fraasid, mis kirjeldavad selle mehe vaimse
nägemise kasvamist ehk arusaamist sellest, kes Jeesus on.

Alguses viitas ta Jeesusele kui inimesele, keda kutsutakse Jeesuseks (Jh 9:11), ja
hiljem viitas ta Temale kui prohvetile (Jh 9:17) ning kaitses seda, et Ta on Jumalast
(Jh 9:33). Aja jooksul muutus tema vaimne nägemine selgemaks, kuni ta viimaks
nägi, et Jeesus Kristus on lubatud Messias ja Jumala Poeg.

Miks muutus sinu arvates tema nägemus ja arusaamine Päästjast selgemaks?
Millisel moel rakendas ta selle kogemuse ajal usku Jeesusesse Kristusesse?

President Howard W. Hunter on õpetanud selle mehe kogemusest rääkides:
„Nägemine anti kahel korral – kord selleks, et parandada kaasasündinud füüsilist
puuet, ja kord selleks, et näha kuningate kuningat, enne kui Ta tõuseb oma
igavesele troonile. Jeesus oli parandanud nii ajalikku kui ka vaimset nägemist. Ta
oli valanud oma valguse pimedasse kohta ja see mees, nagu seda tegid paljud
teised tol ajal ja teevad ka meie päevil, võttis selle valguse vastu ja nägi.” (The

God That Doest Wonders. – Ensign, mai 1989, lk 16–17)
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Me õpime sellest loost, et kui me rakendame usku Jeesusesse Kristusesse,
muutub meie vaimne nägemine ja arusaamine selgemaks.

Miks on sinu arvates tähtis usku rakendada, et vaimset tõde selgemini näha
ja mõista?

Kui mees nägi ja kummardas Jeesust kui Jumala Poega, olid mõned variserid
sealsamas. Loe Johannese 9:39–41, et leida, mida Päästja pimedaks olemise
kohta õpetas.

Vastuseks variseride küsimusele „Kas meiegi oleme pimedad?” (Jh 9:40) „[kasutas] Päästja
võrdkuju, õpetades, et inimesed, kes olid „pimedad” – need, kes ei teadnud, kes Ta on – on
patuta (vt Jh 9:41). Teisest küljest inimesed, kes olid nägijad – need, kes olid saanud piisavalt
tunnistust Päästja ja Tema jumaliku missiooni kohta, et nad peaksid teadma, kes Ta on – on oma
tegude eest vastutavad. Variserid kuulusid nende hulka, kes võisid „näha” ja seepärast jäid
nende patud neile. Vaimsest vaatevinklist valisid nad pimedaks olemise, kuna hoolimata
paljudest tunnistustest, mis nad olid saanud, keeldusid nad ära tundmast Jeesust kui Jumala
Poega.” (New Testament Student Manual, lk 231)

3. Vaata kaht viimast põhimõtet, mida sa selles õppetunnis õppisid, ja
mõtiskle sellele, kuidas sa saaksid neid oma elus rakendada. Pane

oma eesmärgid seoses nende põhimõtete rakendamisega pühakirjapäevikusse
kirja. Palveta, et saada juhatust oma eesmärkide saavutamiseks.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 9. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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14. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Johannese 10
Sissejuhatus
Jeesus õpetas, et Ta on hea karjane ja et Ta annab elu oma lammaste eest. Mõned
inimesed süüdistasid Teda jumalateotuses, kuna Ta kuulutas, et Ta on Jumala Poeg.

Johannese 10:1–24
Jeesus õpetab, et Ta on hea karjane ja et Ta annab elu oma inimeste eest
Kui sul oleks silmad kinni seotud ja sul palutaks oma pereliikmed või mõned head
sõbrad nende nägu kombates ära tunda, kas sa arvad, et saaksid sellega hakkama?
Mis sa arvad, kui su emal oleksid silmad kinni seotud, kas tema tunneks pelgalt
nägusid kombates kõik oma lapsed ära?

Kord küsiti ühelt Lähis-Ida karjaselt, kui hästi ta oma lambaid tunneb. Karjane vastas: „Kui te
seoksite mu silmad kinni ja tooksite minu juurde ükskõik millise lamba ning lubaksite mul kätega
üksnes tema nägu katsuda, võiksin ma kohe öelda, kas ta on minu oma või mitte” (tsiteeritud
teoses G. M. Mackie, Bible Manners and Customs [n.d.], lk 35).

Kui sa oleksid karjane, siis mida sa arvad, et peaksid tegema, et tunda oma karja
lambaid sama hästi nagu see karjane?

1. Loe Johannese 10:14 ja mõtle, miks Jeesus kutsus end heaks
karjaseks. Kirjuta pühakirjapäevikusse: Jeesus Kristus on hea karjane.

Uurides Johannese 10. peatükki, leia tõdesid, mis õpetavad meile, kuidas
Päästja on meie hea karjane. Kirjuta need tõed oma päevikus selle lause alla.

Need, kes võtsid kuulda Jeesuse õpetusi, mis on kirjas Johannese 10. peatükis, olid
tuttavad lammaste, karjaste ja lambataradega. Päästja päevil ajasid karjased päeva
jooksul karju sööma, vee juurde ja ulualla. Ööseks kogusid paljud karjased oma
karjad ühistesse lambataradesse. Lambatara on koobas või kiviseintega piiratud
kinnine ala, mille müüride servadel on metsloomade ja varaste eemal hoidmiseks
teravad ogad.

Loe Johannese 10:1–5, et leida, mida
hea karjane teeb. Kirjuta
pühakirjapäevikus lause „Jeesus Kristus
on hea karjane” alla, mida sa leidsid.

Salmis Johannese 10:3 kirjeldatakse,
kuidas iga karjane tuleb uksest sisse ja
kutsub oma lambaid nimepidi. Talle
järgnevad lambatarast üksnes tema
karja lambad, teised jäävad paigale.

Miks järgnevad lambad üksnes oma
karjasele?
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Pane 1. ja 5. salmis tähele, kuidas kutsus Päästja neid, kes püüdsid lambatarasse
siseneda mitte uksest, vaid muul moel.

Kasu võib olla sellest, kui paned tähele, et rahva seas, kellele Jeesus rääkis, olid
variserid (vt Jh 9:40). Mil moel sarnanesid paljud variserid varaste, röövlite ja
võõrastega?

Me õpime salmist Johannese 10:6, et variserid ei mõistnud, mida Jeesus õpetas. Loe
Johannese 10:7–10, et leida, kuidas Päästja hakkas selgitama lambataraga seotud
sümboleid.

Pane tähele, et Joseph Smithi tõlge selgitab, mida Jeesus 7. ja 8. salmis ütles:

„Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et mina olen lambatara uks.

Kõik, kes on tulnud enne mind, kes pole minust tunnistanud, on vargad ja röövlid;
lambad aga ei ole neid kuulnud!” (JST, John 10:7–8)

Mida Päästja sinu arvates silmas pidas, kui ütles 7. ja 9. salmis „mina olen ‥ uks”?

„Iisraelis seisid karjased lambatara ukse juures ja vaatasid sisenedes iga lamba üle, ravides
vajadusel nende vigastusi. Kui lambad olid ööseks karjaaeda kogutud, heitsid karjased ukse
juurde magama, tõkestades niimoodi tee, et kiskjad ja vargad ei saaks lammastele liiga teha.”
(New Testament Student Manual, Church Educational System manual, 2014, lk 231–232)

Kuidas sarnanevad karjaste teod sellega, mida Päästja meie heaks teeb?

Kuidas annab Päästja sinu arvates „ülirohkesti” (Jh 10:10) neile, kes Teda järgivad?

Loe Johannese 10:11–15, et leida, mida Päästja sõnul head karjased veel teevad.
(Palgaline on keegi, kelle töötegemise peamine motiiv on saada raha.) Kirjuta
pühakirjapäevikus lause „Jeesus Kristus on hea karjane” alla, mida sa heade
karjaste kohta leidsid.

Pane salmides Johannese 10:11, 13, 15 tähele, mida hea karjane on võimeline
tegema, palgaline aga mitte.

Salmid Johannese 10:11–15 õpetavad meile, et Jeesus Kristus teab hea karjasena
igaühte meist ja andis meie eest oma elu. Kirjuta see põhimõte
pühakirjapäevikus lause „Jeesus Kristus on hea karjane” alla.

2. Meenuta, mida ütles Lähis-Ida karjane selle kohta, kui hästi ta igat
oma lammast tunneb, ja vasta pühakirjapäevikus uuel leheküljel

küsimustele:

a. Kui hästi Päästja minu arvates mind tunneb? Miks on minu arvates oluline
seda mõista?

b. Kuidas mõjutab minu igapäevaelu mõistmine, et Päästja tunneb mind ja
andis vabatahtlikult minu eest oma elu?

Pärast seda, kui Päästja oli õpetanud, et Ta annab oma elu meie eest, viitas Ta veel
millelegi, mida Ta teeb. Loe Johannese 10:16 ja leia, mida Päästja oma sõnul veel
oma lammaste (oma inimeste) heaks teeb.
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Päästja õpetas salmis Johannese 10:16 juutidele Jeruusalemmas, et Ta külastab
Taevase Isa lapsi teistel maadel, õpetab neile evangeeliumi ja toob nad oma karja
(oma kirikusse). Mormoni Raamat annab selle salmi kohta rohkem teavet. Loe 3.
Nefi 15:14–24 ja kirjuta see viide pühakirjas salmi Johannese 10:16 juurde. Samuti
võiksid sa kirjutada ristiviite Johannese 10:16 salmide 3. Nefi 15:14–24 juurde.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas aitavad need Mormoni
Raamatu salmid meil salmi Johannese 10:16 paremini mõista?

Loe Johannese 10:17–18 ja leia õpetus Päästja kohta.

Lõpeta lause, et see õpetus ära tunda: olles sõna otseses mõttes Jumala Poeg, oli
Jeesusel Kristusel vägi ____________________. Võid selle õpetuse nendes
salmides ära märkida.

Oma surelikult emalt Maarjalt päris Jeesus surelikkuse, mis tähendas ka võimet
surra. Oma jumalikult Isalt Elohimilt päris Ta surematuse ja väe elada igavesti.
Seepärast oli Ta pärinud võime surra ja taas üles tõusta. See oli vajalik, et Jeesus
saaks teha lepitust.

Me õpime salmidest Johannese 10:19–24, et pärast seda, kui Päästja oli neid asju
õpetanud, lahknes inimeste arvamus selle kohta, kes Jeesus on. Nad läksid templis
Jeesuse juurde ja survestasid Teda, et Ta avaldaks oma tõelise olemuse kui Kristus
ehk Messias.

Johannese 10:25–42
Jeesus kuulutab, et Ta on Jumala Poeg
Mõtle inimestele, kellega sa iga päev kokku puutud, ja püüa meenutada nende
hääle kõla. Miks on sul mõnda häält kergem ära tunda kui teisi?

Loe Johannese 10:25–27, et leida, kuidas vastas Päästja inimeste soovile, et Ta
ütleks neile, kas Tema on Kristus. Soovi korral märgi ära, mis määrab selle, kas
keegi on üks Päästja lammastest.

Nagu on kirjas salmides Johannese 10:28–30, rääkis Jeesus oma isast ja tunnistas:
„Mina ja Isa oleme üks!” (Jh 10:30)

President Joseph F. Smith on selgitanud, kuidas nad on üks: „Jeesus ja Ta Isa ‥
on üks teadmiste, tõe, tarkuse, mõistmise ja eesmärgi poolest. Nii nagu Issand
Jeesus ise manitses, et Tema jüngrid oleksid Temaga üks ja oleksid Temas, et Ta
oleks nendes. Niivõrd, kui ma sellest aru saan, on see nii ja mitte, nagu mõned
arvavad, et Kristus ja Tema Isa on üks ja seesama isik. Ma kuulutan teile, et nad
ei ole üks ja seesama isik, vaid kaks isikut, kaks eraldi olevat keha, nagu on iga

isa ja poeg.” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, 1998, lk 357)

Loe Johannese 10:28–30 ja leia õnnistus, mis antakse neile, kes kuulevad Päästja
häält ja seda järgivad.

Need salmid õpetavad meile, et kui me õpime tundma hea karjase häält ja Teda
järgime, juhib Ta meid igavesse ellu. Kirjuta see põhimõte pühakirjapäevikus
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lause „Jeesus Kristus on hea karjane” alla. Samuti võiksid selle kirjutada pühakirjas
salmide Johannese 10:27–28 juurde.

Loe läbi järgmised pühakirjasalmid, et leida, kuidas need aitavad sul seda
põhimõtet mõista: Enose 1:4–8; Õpetus ja Lepingud 1:38; 8:2–3; 18:34–36.

Mõtiskle küsimuste üle:

• Mida olen ma teinud selleks, et
Päästja hääl oleks mulle veel
tuttavam?

• Mida saan ma teha selleks, et
tunneksin Päästja häält paremini?

• Mille tegemiseks olen ma saanud
oma elus õhutusi, et veelgi rohkem
Päästjat järgida?

Kirjuta eraldi paberilehele kas eesmärk Päästja häält veelgi hoolikamalt kuulata ja
konkreetsed viisid, kuidas sa seda teed, või eesmärk Tema häält veelgi paremini
järgida ja kuidas sa kavatsed seda teha. Aseta see eesmärk kuhugi, kus sa seda
näeksid, et sul püsiks meeles sellega tegelda.

Salmides Johannese 10:31–42 on kirjas, et pärast seda, kui Päästja oli tunnistanud,
kuidas Tema ja Isa on seotud, tahtsid variserid Ta jumalateotuse eest kividega
surnuks loopida. Kuid Päästja vastas nende süüdistusele, tsiteerides salmi Psalmid
(Laulud) 82:6, kus on kirjas: „Mina küll ütlesin: teie olete jumalad ja olete kõik
Kõigekõrgema lapsed!” (vt Jh 10:34) Seejärel küsis Päästja juutidelt, miks nad
süüdistavad Teda jumalateotuses, kuna Ta ütles, et Ta on Jumala Poeg, kui
pühakirjades öeldakse, et me oleme Jumala lapsed ja võime olla ise jumalad. Ta
manitses neid uskuma Temasse ja Ta sõnadesse, mis tunnistavad Temast ja Ta Isast,
kes Ta saatis.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 10. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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15. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Johannese 11
Sissejuhatus
Maarja ja Marta saadavad Jeesusele sõna, et nende vend Laatsarus on haige. Jeesus
jääb tulekuga hiljaks, jõudes kohale neli päeva pärast Laatsaruse surma. Armastuse
ja kaastundega äratab Jeesus Laatsaruse surnuist üles. See vapustav näide
jumalikust väest rõhutas, et Jeesus on Messias ja Tal on vägi surma üle. Pärast
sellest imest kuulmist tegid ülempreestrid ja variserid salaplaani Jeesuse ja
Laatsaruse tapmiseks.

Johannese 11:1–46
Jeesus äratab Laatsaruse surnuist üles

1. Mõtle katsumusele või murele, mis sul (või mõnel su tuttaval) on
olnud või praegu on. Seejärel vasta oma pühakirjapäevikus

küsimustele:

a. Mil moel võivad inimeste usku Jumalasse mõjutada elus kogetud
katsumused ja probleemid?

b. Miks otsustavad mõned loobuda usust Jumalasse, kui seisavad elus silmitsi
katsumuste ja probleemidega?

Uurides Johannese 11. peatükki, leia tõdesid, mis aitavad sul suurendada usku
Jumalasse, kui koged elus katsumusi ja probleeme.

Loe Johannese 11:1–3 ja leia, milline katsumus oli mõnedel Jeesuse sõpradel.

Miks saatsid sinu arvates Laatsaruse õed Jeesusele sõna, et nende vend on haige?

Jeesus oli Pereas Beet-Baaras (vt Jh 1:28; 10:40), mis oli Betaaniast umbes ühe päeva
teekonna kaugusel idas. Seega oleks sõnumitoojal kulunud selle teate Jeesusele
toomiseks vähemalt üks päev ja Jeesusel Betaaniasse minemiseks veel üks päev.

Loe Johannese 11:4–7, et leida, mida Jeesus tegi, kui Laatsaruse haigusest kuulis.

Kuna oli teada, et Jeesus Martat, Maarjat ja Laatsarust armastas, võisid jüngrid
arvata, et Ta läheb otsekohe Betaaniasse ja teeb Laatsaruse terveks. Või ehk võis
Jeesus rääkida ja tervendada Laatsaruse olles ise eemal, nagu Ta oli teinud kuninga
ametniku pojaga (vt Jh 4:46–53). Siiski jäi Jeesus veel kaheks päevaks Pereasse.

Mida ütles Jeesus salmis Johannese 11:4, et Laatsaruse haiguse kaudu tehakse?

Me õpime salmidest Johannese 11:8–10, et mõned jüngrid andsid Jeesusele nõu, et
Ta ei pöörduks tagasi Juudamaale, kus asus Betaania, sest juutide juhid selles
piirkonnas tahtsid Ta tappa.
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Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on andnud
Päästja vastusele salmides Johannese 11:9–10 järgmise selgituse: „Kindlasti
läheks Jeesus Juudamaale, hoolimata surmaähvardustest, mis Teda seal ees
ootasid. [Nendes salmides õpetas Jeesus:] „Kuigi see on minu elu üheteistkümnes
tund, siiski on päevas kaksteist tundi ja selleks määratud ajal teen ma tööd, mis
on mulle määratud, ilma komistamata või kukkumata. See on aeg, mis mulle on

mu töö tegemiseks antud. Ma ei saa oodata ööd, mil juhtub, et vastuseis lõpeb. See, kes hoiab
kõrvale oma kohustustest ja heidab oma tööd kõrvale kuni öö saabumiseni, komistab pimeduses
ja jätab oma töö tegemata.””(Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd,
lk 531)

Loe Johannese 11:11–15, et leida, mida Jeesus Laatsaruse seisundi kohta ütles.

Võiksid märkida ära Päästja sõnad selle kohta, miks Ta oli rõõmus, et Teda ei olnud
kohal Laatsarust haigusest terveks tegemas – „et te usuksite” (Jh 11:15). Ta osutas
sellele, et see, mida Ta teeb Betaanias, aitab Ta jüngritel suurendada oma usku
Temasse.

Apostel Toomas innustas salmis Johannese 11:16 oma kaasjüngreid, et nad kõik
läheksid Jeesusega Juudamaale isegi siis, kui see tähendab, et neil tuleb koos
Temaga surra.

Loe Johannese 11:17 ja leia, kui kaua oli Laatsarus surnud olnud selleks ajaks, kui
Jeesus Betaaniasse jõudis.

Vanem McConkie on selgitanud, miks oli tähendusrikas, et Laatsarus oli surnud olnud neli päeva:
„Keha lagunemine oli juba alanud, kohe kindlasti oli ta juba pikka aega surnud olnud. ‥ Juutide
jaoks on ajaperiood neli päeva erilise tähendusega, nende seas oli levinud uskumus, et
neljandaks päevaks on vaim surnukehast lahkunud lõplikult ja pöördumatult.” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1. kd, lk 533)

Kui sa oleksid olnud Marta või Maarja, siis mida oleksid sa mõelnud või tundnud,
kui Jeesus ei saabunud kohale enne, kui Laatsarus oli neli päeva surnud olnud?

Loe Johannese 11:18–27 ja leia, mida Marta selle katsumuse ajal tegi. Võiksid
märkida ära laused, mis näitavad, et Marta otsustas rakendada selle katsumuse ajal
usku Jeesusesse Kristusesse. Mõtle igale lausele, mille esile tõid, ja mõtiskle, mis
sind nende juures kõige enam liigutab.

Me õpime Marta eeskujust, et me võime oma katsumuste ajal rakendada usku
Jeesusesse Kristusesse.

Leia Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Dallin H. Oaks sõnadest, mida
meilt nõutakse, kui rakendame usku Jeesusesse Kristusesse:
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„Evangeeliumi esimene põhimõte on usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Usk
tähendab usaldust – usaldada Jumala tahet, usaldada seda, kuidas Tema asju
teeb, ja usaldada Tema ajastust. Me ei peaks püüdma Talle peale suruda oma
ajastust. ‥

Tõepoolest, meil ei saa olla tõelist usku Issandasse, ilma et me usaldaksime ka
täielikult Issanda tahet ja Issanda ajastust.” (Timing. – Ensign, okt 2003, lk 12)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on minu arvates meie jaoks tähtis rakendada katsumuste ajal usku
Issanda tahtesse ja Tema ajastusse?

b. Kuidas otsustan ma rakendada usku oma praeguse katsumuse ajal? (Või
kuidas otsustan ma rakendada usku, kui minu elus tulevad ette
katsumused?)

Vaata uuesti salme Johannese 11:25–26 ja leia tõed, mida saame õppida sellest,
mida Päästja Martale õpetas. Kasu võib olla teadmisest, et 26. salmis viitab fraas „ei
sure igavesti” sellele, et kunagi ei kogeta teist surma ehk pagendust Jumala
kuningriigist ja Tema juurest.

Me õpime Päästja sõnadest kaks tõde: Jeesus Kristus on ülestõusmine ja elu.
Kui me usume Jeesusesse Kristusesse, võime me saada igavese elu.

Loe Johannese 11:28–37 ja leia, mida Maarja Jeesusele ütles ja mida too vastas.
Pane tähele, et 33. ja 38. salmis kasutatud sõna „ärritus” tähendab selles kontekstis
kurvaks muutuma või kannatama.

Kuidas peegeldub 32. salmis Maarja sõnades tema usk Päästjasse?

Mõtiskle salmi Johannese 11:35 üle. Miks Jeesus sinu arvates nuttis?

Loe Johannese 11:38–46 ja leia, mida Päästja tegi pärast seda, kui Ta koos Maarja ja
Martaga nuttis.

Pane tähele, et Laatsarus ei tõusnud surnuist üles surematusesse. Tema vaimukeha
toodi tagasi tema füüsilisse kehasse, kuid tema füüsiline keha oli endiselt surelik ja
taas aldis surmale.

Vanem Bruce R. McConkie on õpetanud tähtsast eesmärgist, mille Päästja
Laatsaruse surnuist üles tõstes täitis: „Ta seadis valmis lava, et tuua lavale
kõikide aegade üht suurimat õpetust: et Tema oli ülestõusmine ja elu, et
surematus ja igavene elu saadakse Tema kaudu ja et need, kes Tema sõnu usuvad
ja nendele kuuletuvad, ei peaks kunagi vaimselt surema.” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1. kd, lk 531)

Kuidas kuulutas see ime ette Päästja ülestõusmist ja näitas Tema väge surma üle?
Kuidas meid võidakse õnnistada, kui mõistame Päästja väge tuua esile surematust
ja igavest elu?
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Pane tähele, et salmis Johannese 11:40 tuletab Jeesus Martale meelde, et kui ta
usub, siis näeb ta Jumala au. Mõtle, kuidas Marta ja Maarja näitasid selle katsumuse
ajal usku Jeesusesse Kristusesse. Tuleta meelde, et esialgu näitasid nad usku
Jeesusesse Kristusesse, saates sõnumitooja Talle järele, kui Laatsarus oli haige, ja
nad uskusid Temasse ning usaldasid Teda jätkuvalt isegi pärast Laatsaruse surma.

Me õpime Johannese 11. peatükist, et kui me otsustame rakendada usku
Jeesusesse Kristusesse oma katsumuste ajal, siis meie usku Temasse
tugevdatakse ja suurendatakse. Tähtis on meeles pidada, et nii nagu Marta ja
Maarja kogemuses, nii kinnitatakse ka meie usku vastavalt Issanda tarkusele ja
ajastusele.

Kuidas see, et Laatsarus äratati ellu pärast seda, kui ta oli olnud neli päeva surnud,
kinnitas ja tugevdas mitte üksnes Marta ja Maarja, vaid samuti Tema jüngrite usku
Päästjasse?

3. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mõlemale küsimusele:

a. Millal olen ma otsustanud, et rakendan katsumuse ajal usku Jeesusesse
Kristusesse ja minu usku Temasse kinnitati ja tugevdati?

b. Mida ma teen, mis aitab mul otsustada, et rakendan praeguste või tulevaste
katsumuste ajal usku Jeesusesse Kristusesse?

Johannese 11:47–57
Ülempreestrid ja variserid peavad koos nõu Jeesus tappa
Laatsaruse surnuist ülestõusmine oli tõend, et Jeesusel on vägi surma üle. Loe
Johannese 11:47–48, et leida, kuidas ülempreestrid ja variserid reageerisid
teadetele, et Jeesus oli Laatsaruse surnuist üles äratanud.

Salmide Johannese 11:49–57 kohaselt toetas ülempreester Kaifas Jeesuse tapmist,
et roomlastelt ei võetaks ära nende paika ja rahvast (vt Jh 11:48). „Preestripettuste
ja süüdistuste pärast” (2Ne 10:5) ei tahtnud juutide juhid kaotada mõjukaid
positsioone oma rahva seas. Nad otsustasid Jeesuse surmata ja käskisid, et need,
kes Tema asupaika teavad, peaksid neile sellest teada andma, et Teda saaks
kinni võtta.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 11. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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15. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Johannese 12
Sissejuhatus
Betaania Maarja, kes oli Marta ja Laatsaruse õde, võidis Jeesuse jalgu Tema
läheneva surma ja matmise sümbolina. Järgmisel päeval sisenes Jeesus kuninglikult
Jeruusalemma ja kuulutas ette oma surmast. Tema tehtud imedest hoolimata ei
uskunud mõned inimesed, et Ta on Päästja, lubatud Messias. Ta õpetas, millised
tagajärjed on sellel, kui Temasse uskuda või mitte uskuda.

Johannese 12:1–19
Maarja võiab Jeesuse jalgu ja Jeesus siseneb kuninglikult Jeruusalemma

1. Joonista pühakirjapäevikusse pilt või kirjuta ühest Päästja tehtud
imest, mis Uues Testamendis kirjas on. Mõtiskle, kuidas mõne

sellise ime tunnistajaks olemine võib mõjutada sinu usku Päästjasse.

Uurides Johannese 12. peatükki, leia, millistel erinevatel viisidel reageerisid
inimesed Päästja imedele, samuti tõdedele, mis võivad aidata meil mõista nende
käitumist.

Me loeme salmidest Johannese 12:1–9, et kuus päeva enne paasapühi sõi Jeesus
mõne sõbraga õhtust Betaanias, väikeses linnakeses Jeruusalemma lähedal. Maarja,
kes oli Marta ja Laatsaruse õde, võidis Jeesuse jalgu kalli salviga. Juudas Iskariot
avaldas sellise kalli salvi kasutamise suhtes rahulolematust, öeldes, et selle raha
oleks võinud vaestele anda (vt Jh 12:4–5). Kuid tema tõeliseks ajendiks polnud
mitte see, „et ta vaestest hoolis, vaid et ta oli varas ja ta käes oli kukkur” (Jh 12:6).
Fraas „käes oli kukkur” viitab Juuda ülesandele olla nende varahoidja, kes
Päästjaga koos rändasid.

Paljud inimesed kuulsid, et Jeesus on Betaanias, ja tulid vaatama Teda ja Laatsarust,
kelle Jeesus oli varem surnuist üles äratanud. Pea meeles, et kuna Jeesus oli
Laatsaruse taas ellu äratanud, hakkasid juutide juhid plaani pidama, kuidas nad
Jeesuse tappa saaksid.

Loe Johannese 12:10–11, et leida, mida vanempreestrid Laatsarusele teha tahtsid.

Miks tahtsid vanempreestrid Laatsarust tappa?

Vanempreestrid tahtsid Laatsaruse tappa, et hävitada tõend Päästja tehtud imest.
Kuidas sa kirjeldaksid inimeste erinevaid reaktsioone, kes olid olnud tunnistajaks
või kuulnud, kuidas Jeesus Laatsaruse surnuist üles oli äratanud?
____________________

Me õpime salmidest Johannese 12:12–16, et päev pärast seda, kui Maarja võidis
Jeesuse jalgu, sisenes Jeesus kuninglikult Jeruusalemma. Loe Johannese 12:17–19 ja
leia, mida inimesed, kes olid kuulnud, kuidas Jeesus Laatsaruse surnuist üles oli
äratanud, siis tegid, kui Päästja kuninglikult Jeruusalemma sisenes.

Pane 19. salmis tähele variseride reaktsiooni sellele, mis aset leidis. Nad tundsid, et
nende püüded takistada inimestel Jeesust järgida, olid nurjunud. Miks sinu arvates

289



osad inimesed, kes Jeesuse imedest kuulsid, Teda järgisid, samal ajal kui teised
otsustasid Ta hüljata?

Johannese 12:20–36
Jeesus kuulutab ette oma surmast
Me õpime salmidest Johannese 12:20–22, et „mõned kreeklased” (Jh 12:20),
võimalik, et juudi usku pöördunud, kes olid tulnud Jeruusalemma paasapühi
pidama, soovisid Jeesusega kokku saada. Kui Jeesus nende soovist kuulis, õpetas Ta
oma lähenevast kannatusest, surmast ja ülestõusmisest.

Loe Johannese 12:23–24 ja leia, mida Jeesus oma surma kohta õpetas. Võiksid leitu
soovi korral ära märkida.

Päästja jutt, et „nisuiva” peab selleks, et palju vilja kanda, mulda kukkuma ja
surema (Jh 12:24), oli võrdkuju Tema võidust surma ja patu üle. Tema lepitus
võimaldab paljudel inimestel üles tõusta ja see toob igavese elu kõigile, kel on
Temasse usku, kes parandavad meelt ja kuuletuvad Tema käskudele. Me loeme
salmidest Johannese 12:25–26, et Issand innustas kõiki inimesi kaotama end Teda
teenides.

Me õpime salmidest Johannese 12:27–31, et tunnetades oma eelseisva kannatuse
raskust, otsustas Jeesus oma eesmärgi täitmisega edasi minna. Ta palvetas, et Isa
nime austataks ja need, kes kuulasid, kuulsid häält tunnistamas, et see saab
austatud. Isa sõnad väljendasid Tema täielikku usaldust, et Tema Poeg lepituse
teoks teeb.

Loe Johannese 12:32–33, et leida, millise surma kannatamisest Päästja rääkis ja
milline mõju sel inimkonnale pidi olema.

Olles kuulnud Jeesuse õpetusi, küsisid inimesed, kes on see „Inimese Poeg”, kes
ülendatakse (Jh 12:34). Me õpime salmidest Johannese 12:35–36, et Jeesus vastas
sellele, viidates iseendale kui valgusele. Jeesus innustas inimesi kõndima valguses,
kuni Tema on nendega.

Johannese 12:37–50
Jeesus õpetab, millised tagajärjed on sellel, kui Temasse uskuda või mitte uskuda
Kas mäletad, mida sa lugesid salmidest Johannese 12:9–11 sellest, kuidas inimesed
Päästja imedele reageerisid? Loe Johannese 12:37 ja leia, kuidas teised Jeesuse
imedele reageerisid.

Erinevad reaktsioonid Jeesuse tehtud imedele näitavad, et ainuüksi imed ei pane
meid Jeesusesse Kristusesse uskuma.

Kuigi ainuüksi imed ei pane meid Jeesusesse Kristusesse uskuma, mõtle sellele,
kuidas need saavad meie usku Temasse mõjutada.

Me õpime salmidest Johannese 12:38–41, et prohvet Jesaja tehtud ettekuulutused
(vt Jesaja 6:9–10; 53:1–3) täitusid nende inimeste kaudu, kes otsustasid Jeesusesse
mitte uskuda. Hoolimata Päästja vägevatest tegudest otsustasid mõned inimesed
oma silmad sulgeda ja südamed Tema vastu kõvaks teha.
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Vanem Gerrit W. Gong Seitsmekümnest on tunnistanud õnnistustest, mis tulevad
sellest, kui otsustatakse Jeesusesse Kristusesse uskuda ja Teda järgida:

„Uskumine on otsus [vt Mo 4:9]. ‥

Kui otsustame uskuda, mõistame ja näeme asju teistmoodi. Kui me sel moel
näeme ja elame, oleme õnnelikud ja rõõmsad moel, mida üksnes evangeelium
võib tuua.” (Choose Goodness and Joy. – New Era, aug 2011, lk 44)

2. Mõtle vanem Gongi sõnadele, et usk on otsus. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, mida need sõnad sinu jaoks tähendavad.

Loe Johannese 12:42–43, et leida, miks mõned juutide ülemad ei tunnistanud
avalikult, et usuvad Jeesusesse.

Selgita oma sõnadega, mida tähendab sinu arvates armastada „austust inimestelt
rohkem kui austust Jumalalt” (Jh 12:43): ____________________

Me võime nendest salmidest õppida, et see, kui hoolime rohkem teiste meele
järele olemisest kui Jumala rõõmustamisest, võib takistada meil avalikult
tunnistada oma usku Jeesusesse Kristusesse ja Tema evangeeliumisse. Soovi
korral kirjuta see tõde oma pühakirja.

3. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mitmele küsimusele:

a. Millised on tänapäeval mõned näited sellest, kuidas teiste arvamuse pärast
muretsemine takistab inimestel avalikult tunnistada oma usku Kristusesse ja
Tema evangeeliumisse?

b. Kuidas me saame näidata, et hoolime rohkem sellest, mis rõõmustab
Jumalat, kui sellest, mis rõõmustab meie ümber olevaid inimesi?

c. Millised positiivsed tagajärjed võivad järgneda, kui näitame oma usku
Jeesusesse Kristusesse ja Tema evangeeliumisse?

Meenuta olukorda, kui sa olid täielikus pimeduses. Mõtle sellele, kuidas sa ennast
tundsid. Kas tundsid, et sind ähvardab reaalne oht? Kuidas oleks valguse olemasolu
sind selles olukorras aidanud?

Kuidas sarnaneb füüsilises pimeduses olemine vaimses pimeduses olemisega?
____________________

Millised ohud võivad tulla vaimses pimeduses elamisest? ____________________

Loe Johannese 12:44–46, et leida, kuidas need, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse,
võivad saada õnnistatud.

Üks põhimõte, mida me saame 46. salmist õppida, on see, et kui me usume
Jeesusesse Kristusesse, ei pea me elama vaimses pimeduses.

Mõtle sellele, kuidas Jeesus Kristus on valgus ja kuidas Temasse uskumine võib
kõrvaldada inimese elust vaimse pimeduse.
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4. Vali üks järgmistest teemadest ja seejärel vasta pühakirjapäevikus
kahele küsimusele: meie füüsilise keha eesmärk, meelelahutus ja

meedia, rahu ja õnne saavutamine, abielu ja perekond, elu pärast surma. Kui sul
on olemas keegi, kellega võiksid neid küsimusi arutada, võiksid seda teha ja
panna kirja, mida te arutasite.

a. Mida vaimses pimeduses olevad inimesed selle teema kohta uskuda võivad?

b. Millist valgust, juhatust või selgust annavad selle teema kohta Jeesus Kristus
ja Tema evangeelium?

Mõtle sellele, kuidas salmis Johannese 12:46 õpetatud põhimõte võib aidata meil
mõista, miks me võime näha teatud teemasid ja asju erinevalt kui teised. Pea
meeles, et me võime näha teatud teemasid ja asju ka samamoodi kui erinevatesse
uskudesse kuuluvad inimesed. On neid, kel küll ei ole Püha Vaimu andi, kuid kes
siiski usuvad kindlalt Jeesusesse Kristusesse ja kelle valikuid valgustab Kristuse
valgus (vt Mn 7:16–19; ÕL 88:7, 11) ja Tema õpetused.

Salmides Johannese 12:47–50, selgitas Jeesus, et nende üle, kes Tema sõnu ei usu ja
kes Ta hülgavad, mõistetakse kohut Tema sõnade kohaselt, mis on sõnad, mida
Taevane Isa Talle rääkimiseks andis.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 12. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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15. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Johannese 13
Sissejuhatus
Pärast paasapühade söömaaega pesi Päästja oma apostlite jalgu, tundis Juudases
ära oma reeturi ja andis apostlitele uue käsu (Jh 13:34). Sureliku elu viimasel
nädalal keskendus Jeesus Kristus oma õpetustes kuulekusele, teenimisele ja
armastusele – omadustele, mis olid iseloomulikud Tema elule ja peaksid
määratlema meie elu Tema jüngritena.

Johannese 13:1–17
Jeesus apostlite jalgu pesemas

Mõtiskle küsimuste üle:

• Kuhu sa end sellel skaalal asetaksid?

• Kas tahaksid olla õnnelikum kui praegu?

• Kas on keegi, kellel sa tahaksid aidata olla õnnelikum?

Uurides Johannese 13. peatükki, leia põhimõte, mis õpetab, mida me saame teha,
et olla õnnelikumad.

Pärast seda, kui Jeesus kuninglikult sisenes Jeruusalemma, sõi Ta oma apostlitega
paasapühade pidusööki. Salmides Johannese 13:1–3 on kirjas, et kui Jeesus sõi koos
apostlitega (viimane õhtusöömaaeg), teadis Ta, et Ta peagi sureb ja Tema vaim
naaseb Taevase Isa juurde.

Loe Johannese 13:4–5 ja leia, mida
Jeesus tegi pärast seda, kui kõik olid
paasapühade söömaaja lõpetanud.
Fraas „võtab oma kuue seljast” salmis
Johannese 13:4 tähendab, et Jeesus
võttis seljast pealiskuue. See on sama,
kui keegi tänapäeval võtab seljast jope.

„Uue Testamendi ajal kandsid inimesed lahtiseid sandaale, kõndisid sageli tolmustel teedel, kuhu
oli kogunenud loomade väljaheiteid, ja neil ei olnud pesuvett alati käepärast. Nende jalad läksid
väga mustaks ja teise inimese jalgade pesemine võis olla üsna ebameeldiv töö. ‥ Sellist
külalislahket kommet täitsid tavaliselt kõige alamad teenijad.” (New Testament Student Manual,
Church Educational System manual, 2014, lk 242)
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1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kui ma oleks olnud seal, kui Jeesus oma apostlite jalgu pesi, kuidas ma oleks
reageerinud, kui Jeesus oleks hakanud minu jalgu pesema?

b. Mida oma apostlite jalgade pesemine Jeesuse iseloomu kohta ütleb?

Loe JST, Johannese 13:8 ja leia, mida Peetrus ütles, kui Päästja Tema jalgu
pesema hakkas.

Järgmiseks loe JST, Johannese 13:9–10 ja leia, mida Peetrus vastas selle peale, mida
Issand talle ütles.

Mida me õpime salmist Johannese 13:9 Peetruse kohta selle põhjal, mida Ta Issanda
sõnadele vastas?

Pestes oma apostlite jalgu, ei saatnud Päästja korda mitte üksnes ilusat
teenimistegu, vaid täitis ka osa Moosese seadusest ja seadis sisse püha talituse, et
aidata oma ustavatel järgijatel saada patust puhtaks. See talitus taastati meie
ajajärgul prohvet Joseph Smithi kaudu (vt ÕL 88:74–75, 137–141).

Loe Johannese 13:11, et leida, miks Jeesus ütles apostlite kohta: „Teie ei ole kõik
puhtad!”

Ta viitas Juudas Iskariotile, kes Ta peagi ära andis.

Loe Johannese 13:12–17 ja leia, mida õpetas Päästja oma jüngritele pärast seda, kui
Ta oli nende jalgu pesnud. Võiksid märkida ära fraasid, mis kirjeldavad, millist
eeskuju Päästja näitas ja oma apostleid järgima kutsus.

Püüa olla rohkem Jeesuse Kristuse sarnane
Püüa Jeesuse Kristuse sureliku elu viimast nädalat uurides olla rohkem Tema-sarnane. Näiteks
saad sa Johannese 13. peatükist teada, et Päästja teenis teisi pestes oma jüngrite jalgu. Järgi
Päästja eeskuju, teenides enda ümber olevaid inimesi. Evangeeliumi põhimõtete järgi elamine
toob lubatud õnnistusi, suurendab arusaamist ja usulepöördumist ning aitab meil muutuda
rohkem Päästja-sarnaseks.

Milliseid õnnistusi me salmis Johannese 13:17 oma apostlitele antud Päästja
lubaduse kohaselt saame, kui järgime teisi teenides Tema eeskuju? Vasta sellele
küsimusele, lõpetades põhimõtte: kui me järgime teisi teenides Päästja eeskuju,
siis me ____________________.

2. Täida pühakirjapäevikus järgmised ülesanded:

a. Vasta küsimusele: miks me oleme minu arvates õnnelikumad, kui
Päästja-sarnaselt teisi teenime?

b. Kirjuta ajast, kui sa olid õnnelik, kuna järgisid teisi teenides Päästja eeskuju.
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Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem M. Russell Ballardi sõnad, et
leida, mida me saame tema sõnul teha, et leida võimalusi teisi teenida: „Paluge
iga uue päeva hommikul, et Taevane Isa juhataks teid, et te märkaksite võimalust
teenida üht Tema hinnalistest lastest. Seejärel otsige usku ja armastust tulvil
südamega kogu päeva jooksul kedagi, keda aidata. ‥ Seda tehes suureneb teie
vaimne tundlikkus ja te leiate teenimiseks võimalusi, mida te varem kunagi pole

märganud.” (Olgem õhinaga asja juures. – 2012. a sügisene üldkonverents)

Võiksid kirjutada vanem Ballardi sõnad eraldi paberilehele ja panna selle kuhugi,
kus see sulle meelde tuletab, et palvetaksid võimaluste eest teisi teenida. Soovi
korral pane pühakirjapäevikusse kirja ja räägi teistele, kuidas sinu palved on saanud
vastuse, kui oled vanem Ballardi nõuannet rakendanud.

Johannese 13:18–30
Jeesus viitab oma äraandjale
Salmide Johannese 13:18–30 kohaselt ütles Jeesus pärast seda, kui Ta õpetas oma
apostlitele, et nad on teisi teenides õnnelikud, et üks neist reedab Ta. Kui Johannes
Päästjalt küsis, kes Ta reedab, ütles Päästja: „See on see, kellele mina kastutan ja
annan selle palukese!” (Jh 13:26) ja Ta andis selle Juudas Iskariotile.

Johannese 13:31–38
Jeesus õpetab oma jüngreid üksteist armastama
Kas keegi on sind kunagi süüdistanud selles, et sa ei ole kristlane või Jeesuse
Kristuse ustav järgija, kuna sa oled Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liige?
Selle põhjuseks võivad olla teatud ainulaadsed uskumused, mis meil tänu
taastamisele on. Näiteks see, et me usume Mormoni Raamatusse ja sellesse, et
jumaluse liikmed on kolm eraldiseisvat omaette isikut. Kuidas sa sellele
reageerisid? (Või kui sul sellist kogemust pole olnud, siis kuidas sa reageeriksid, kui
keegi ütleks sulle, et sa ei ole kristlane?) ____________________

Loe Johannese 13:34–35 ja leia, mis aitab Jeesuse sõnul teistel ära tunda, et apostlid
olid Jeesuse Kristuse jüngrid. Võiksid salmis Johannese 13:34 ära märkida käsu,
mille Jeesus oma apostlitele andis.

Pane tähele, et Johannese 13:35 on kirjas, et teised saavad aru, et apostlid on
Jeesuse Kristuse jüngrid, kui nad üksteist armastavad nii, nagu Jeesus neid
armastas. Me õpime nendest salmidest, et kui me armastame üksteist nii, nagu
Jeesus Kristus meid armastab, mõistavad teised, et oleme Tema jüngrid.

3. Pane pühakirjapäevikusse selle kohaselt, mida sa sel aastal Jeesuse
Kristuse kohta õppinud oled, kirja viis moodust, kuidas Ta näitab, et

Ta inimesi armastab.

Loe läbi Seitsmekümnest vanem Paul E. Koellikeri sõnad ja leia, kuidas järgisid
misjonärid, kellest selles loos räägitakse, Issanda nõuandeid üksteist armastada.
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„Kaks noort misjonäri koputasid uksele, lootes leida kedagi, kes nende sõnumi
vastu võtab. Uks avanes ja üpris suurt kasvu mees tervitas neid mitte kõige
sõbralikuma häälega: „Ma vist juba ütlesin teile, et ärge enam mu uksele
koputage. Olen teid juba varem hoiatanud, et kui te peaksite tagasi tulema, ei
juhtu midagi meeldivat. Minge nüüd minema.” Mees sulges kiiresti ukse.

Minema jalutades pani vanem ja kogenum misjonär julgustuseks ja trööstiks käe
noorema misjonäri õlgade ümber. Nad ei teadnud, et mees jälgib aknast, kas tema sõnum neile
ikka kohale jõudis. Mees oli oodanud, et näeb neid külaskäigu püüdele järgnenud järsu vastuse
üle naermas ja sellesse kerglaselt suhtumas. Kui ta aga nägi, kuidas kaks misjonäri teineteist
südamlikult kohtlesid, leebus ta süda otsekohe. Ta avas ukse ja palus misjonäridel tagasi tulla ja
temaga oma sõnumit jagada.

‥ Armastus isekeskis ning oskus oma mõtetes, kõnes ja tegudes üha enam Kristusele keskenduda
on peamine põhimõte Kristuse jüngriks ja Tema evangeeliumi õpetajaks saamisel.” (Ta tõesti
armastab meid. – 2012. a kevadine üldkonverents)

4. Loe laulu „Armastage üksteist” (Kiriku lauluraamat) ja mõtle
mõnele oma tuttavale, kes on lihtsasti Jeesuse Kristuse jüngrina

äratuntav armastuse tõttu teiste vastu. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas see
inimene näitab teiste vastu armastust ja mil moel sa soovid tema eeskuju
järgida. Samuti pane kirja eesmärk, mida sa teed selleks, et armastada teisi nii,
nagu Päästja neid armastab.

Salmide Johannese 13:36–38 kohaselt rääkis Jeesus Peetrusele pärast seda, kui
Peetrus oli kuulutanud, et ta annab oma elu Jeesuse Kristuse eest, et enne kui kukk
kireb, salgab ta Teda kolm korda.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 13. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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15. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Johannese 14–15
Sissejuhatus
Pärast paasapühade pidusööki õpetas Jeesus oma jüngritele, kuidas Taevase Isa
juurde tagasi pöörduda ja kuidas näidata Talle oma armastust. Seejärel lubas Jeesus
oma apostlitele, et Ta saadab neile teise Trööstija. Ta õpetas, et Tema on tõeline
viinapuu ja et Tema jüngrid on viinapuu oksad. Samuti käskis Päästja oma jüngritel
üksteist armastada ja hoiatas, et neid ootab ees tagakiusamine selle eest, et nad
Temaga läbi käisid.

Johannese 14:1–14
Päästja õpetab oma apostlitele, kuidas Taevase Isa juurde tagasi pöörduda
Kujuta ette, et sõber ütleb: „Ma olen kuulnud, et taevasse viib mitu teed ja et eri
religioonid näitavad meile erinevaid teid Jumala kuningriiki. Kas sa usud, et see on
tõene?” Kirjuta selleks jäetud kohale, kuidas sa sellele küsimusele vastaksid, ja
selgita, miks sa usud või ei usu, et see väide on tõsi. ____________________

Loe Johannese 14:1–6 ja leia Päästja õpetused sellest, kuidas Taevase Isa kuningriiki
tagasi pöörduda. (Jh 14:6 on kuldsalm. Võid selle soovi korral eriliselt ära märkida,
et seda tulevikus üles leida.)

Me õpime salmist Johannese 14:6, et üksnes Jeesuse Kristuse lepituse kaudu ja
Tema teed järgides saame me siseneda Taevase Isa kuningriiki.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on Päästja ainus viis, kuidas Taevase Isa juurde tagasi pöörduda?

b. Mil moel on Jeesus Kristus tõde?

c. Mil moel on Jeesus elu?

Päästja viis kätkeb endas usu arendamist Temasse ja Taevasesse Isasse,
meeleparandust, päästvate talituste saamist, nagu ristimine ja templitalitused, ning
usus ja kuulekuses lõpuni vastupidamist.

Loe Johannese 14:7–14 ja leia, mida ütles Jeesus jüngritele oma suhte kohta Isaga.
Võiksid märkida 9. salmis ära fraasi „kes mind on näinud, see on näinud Isa”.

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et Isa
saatis oma Poja, et aidata meil Taevast Isa mõista, armastada ja Talle kuuletuda:

„Kõiges, mida Jeesus tuli ütlema ja tegema, sealhulgas ja iseäranis oma lepitava
kannatuse ja ohverduse kaudu, näitas Ta meile, kes ja milline on Jumal, meie
Igavene Isa, kuivõrd täielikult on Ta pühendunud oma lastele igal ajastul ja iga
rahva seas. Jeesus püüdis sõnas ja teos ilmutada ning muuta meie jaoks
isiklikumaks Tema Isa, meie Taevase Isa, tõelist loomust.

Ta tegi seda, vähemalt osaliselt, sest siis oli ja praegu on meil kõigil tarvis tunda
Jumalat täiuslikumalt, et armastada Teda sügavamalt ja kuuletuda Talle täielikumalt. ‥
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Pärast seda kui prohvetid olid ilma igasuguse erilise eduta püüdnud põlvkondade vältel õpetada
inimperekonnale Isa tahet ja teed, saatis Jumal, kelle lõppeesmärgiks on aidata meil Teda
tundma õppida, maale oma ainusündinud ja täiusliku Poja, kes oli loodud Tema enda kuju ja
peegelpildi järgi, et Ta elaks ja teeniks surelike keskel igapäevase elu karmides tingimustes. ‥

Jeesus ‥ tuli parandama inimeste kujutluspilti Jumalast ning anuma neid, et nad armastaksid
oma Taevast Isa, nagu Tema on neid alati armastanud ja armastab ka edaspidi. Neil oli võimalik
mõista Jumala plaani, Jumala väge, Jumala pühadust, jah, isegi Jumala viha ja kohtumõistmist.
Kuid nad ei tundnud ikka veel täielikult Jumala armastust, Tema põhjalikku pühendumust oma
lastele – kuni tuli Kristus.

Toites näljaseid, tervendades haigeid, noomides silmakirjalikke, palvetades usu eest – nii näitas
Kristus meile Isa teed, Tema teed, kes on „halastav ja armuline, aeglane vihastuma, pikameelne
ja täis headust” [Lectures on Faith, 1985, lk 42] Kristus kuulutas oma elu ja eriti oma surmaga:
„Ma näitan teile Jumala, aga ka iseenda kaastunnet.”” (The Grandeur of God. – Ensign või
Liahona, nov 2003, lk 70–72)

Kuldsalm – Johannese 14:6
2. Kuldsalmi Johannese 14:6 päheõppimine võib aidata sul

küsimustele vastata. Näiteks küsimusele, mis esitati selle õppetunni
alguses. Õpi see salm pähe, korrates seda mitu korda valju häälega. Seejärel
esita see pereliikmele või sõbrale. Pärast seda kirjuta pühakirjapäevikusse ma
olen õppinud pähe salmi Johannese 14:6, ja palu inimesel, kellele sa selle peast ette
lugesid, seda oma allkirjaga kinnitada.

Johannese 14:15–31
Jeesus annab apostlitele juhiseid, kuidas Talle oma armastust väljendada
Mõtle kellelegi, keda sa armastad. Kuidas sa väljendad oma armastust selle inimese
vastu? ____________________

Loe Johannese 14:15, et leida, mida Jeesus käskis oma apostlitel teha, et Talle oma
armastust väljendada. (Johannese 14:15 on kuldsalm. Võid selle soovi korral eriliselt
ära märkida, et seda tulevikus üles leida.)

Lõpeta lause selle kohaselt, mida Jeesus apostlitele õpetas: me väljendame
armastust Jeesuse Kristuse vastu ____________________.

Mõtle, kuidas väljendab igast järgmisest käsust kinnipidamine sinu armastust
Jeesuse Kristuse vastu: hingamispäeva pühitsemine, oma isa ja ema austamine,
kümnise maksmine ja oma ligimeste armastamine.

Võta kolm-neli minutit aega ja mõtle sügavalt sellele, kuidas sa väljendad oma
armastust Päästjale, pidades kinni Tema käskudest.

Loe Johannese 14:16–17, 26, et leida, mida Päästja apostlitele lubas.

Fraas „teise Trööstija” viitab 16. salmis Pühale Vaimule. Kuna Päästja oli olnud oma
maise teenimise ajal apostlitele Trööstijaks, kutsus Ta Püha Vaimu teiseks
Trööstijaks. Mingil põhjusel ei tegutsenud Püha Vaim Jeesuse sureliku teenimise
ajal täiel väel, kuigi Ta tegutses täiel väel enne ja pärast Päästja surelikku teenimist
(vt märksõna „Holy Ghost”. – Bible Dictionary).
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Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud
Püha Vaimu rolli Trööstijana:

„Nii kaua kui Jeesus oli koos nendega, oli Ta olnud nende Trööstija. Ta oli toonud
rahu nende hinge. Need, kel oli raske kurbuse ja kannatuste koorem ning maised
katsumused, tulid Tema juurde ja leidsid hingamise oma hingele. Ta trööstis leski
ja oli isaks neile, kel polnud isa. Tema sõnad tõstsid uskujate hinge uutesse
kõrgustesse ja rahusse. Nüüd on Ta lahkumas, kuid saadab teise Trööstija – Püha
Vaimu –, kes jääb ustavatega alatiseks.

Sest kõigile inimestele, välja arvatud nendele üksikutele, kes kuulsid Tema häält surelikkuses, on
Püha Vaim esimene Trööstija. See jumaluse liige räägib kõikidel aegadel rahu õigemeelsete
hingele. Püha Vaim „on Jumala and kõigile neile, kes teda usinalt otsivad nii vanadel aegadel kui
ka ajal, mil ta end inimlastele ilmsiks teeb” (1Ne 10:17) ja samuti tulevastel aegadel. Tema on
tõe vaim, nagu on ka Kristus, kuid maailm ei saa Püha Vaimu vastu võtta, sest Vaim ei ela
ebapuhastes kehades.” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 kd, 1979–1981, 4. kd,
lk 74–75)

Mis on salmide Johannese 14:16–17, 26 kohaselt kolm asja, mida Püha Vaim võib
meile teha? Vasta sellele küsimusele, lõpetades tõe: Püha Vaim võib
____________________.

3. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mitmele küsimusele:

a. Millal olen tundnud, et Püha Vaim mind trööstib?

b. Millal olen tundnud, et Püha Vaim mind õpetab?

c. Millal on Püha Vaim aidanud mul midagi meeles pidada?

Loe Johannese 14:18–23 ja leia, mida lubab Päästja neile, kes väljendavad Talle oma
armastust, pidades kinni Tema käskudest.

Me võime nendest salmidest õppida, et kui me peame kinni käskudest, on
Taevane Isa ja Jeesus Kristus koos meiega.

Loe Õpetuse ja Lepingute 130:3, et leida, mida tähendab, et Taevane Isa ja Jeesus
Kristus on koos meiega.

Loe Johannese 14:27, et leida Päästja innustavad sõnad apostlitele.

Mõtiskle selle üle, kuidas erinevad Päästja pakutav rahu ja maailma pakutav rahu.

Vanem Bruce R. McConkie kirjeldas rahu, mida pakub Päästja: „[See on] sisemine
rahu kindlast veendumusest Issanda maise kuningriigi jumalikkuse kohta, rahu,
millega kaasneb kindlus parima maailma saabumisest, rahu, mis elab inimeste
hinges, kuigi nad võivad asuda keset sõda ja rahutusi.” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vlj, 1965–1973, 1. kd, lk 742)

Me õpime salmidest Johannese 14:28–30, et Jeesus rääkis apostlitele, et nad
peaksid rõõmustama, sest Ta lahkub nende juurest, et pöörduda tagasi Taevase Isa
juurde. Nagu selgub Joseph Smithi tõlkest, ütles Jeesus neile samuti, et Saatanal ei
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ole Tema üle võimu, kuna Ta oli maailmast võitu saanud, kuid Saatan võib endiselt
mõjutada neid, kuna nemad ei ole veel lõpetanud oma tööd maa peal (vt JST,
Johannese 14:30).

Loe Johannese 14:31 ja leia, kuidas väljendas Päästja armastust oma Isa vastu. Võid
leitu soovi korral ära märkida.

Kuldsalm – Johannese 14:15
4. Vaata, kui kaua kulub sul aega, et õppida pähe Johannese 14:15.

Korda seda salmi valjusti. Seejärel pane see peast
pühakirjapäevikusse kirja.

Loe uuesti salmi Johannese 14:31 ja leia, millise eeskuju andis Jeesus Kristus meile
põhimõttest, mida Ta õpetas salmis Johannese 14:15. Pane tähele lauset „Tõuske,
mingem siit ära!” (Jh 14:31). Päästja viitas tõenäoliselt ülemisest toast lahkumisele,
kus nad olid viimast õhtusöömaaega pidanud, ning seejärel oma kohuse täitmisele
Ketsemani aias ja Kolgatal. Kõige raskemaks käsuks Isalt Pojale oli Jeesuse jaoks
kannatada ja surra meie eest (vt 3Ne 27:13–14). Mõtiskle Issanda käskude ja
käitumisnormide üle, millele kuuletumine on sulle raske. Mõtiskle, kuidas neile
käskudele kuuletumine väljendab sinu armastust Päästja vastu. Pane oma
isiklikusse päevikusse kirja eesmärk olla kuulekas, nii nagu sa sellest mõtisklesid.

Johannese 15:1–11
Jeesus selgitab, et Tema on tõeline viinapuu
Kujuta ette, et vaatad 60 aasta pärast tagasi oma praegusele elule. Tõmba ring
ümber sõnadele, millega tahaksid lõpptulemusena oma elu kirjeldada: edukas,
õnnetu, rõõmus, vaeva väärt, viljatu, viljakas, tulemuslik, külluslik, ebaõnnestunud.

Jeesus kasutas viinapuu võrdkuju, et aidata jüngritel mõista, kuidas elada viljakat,
tulemuslikku ja külluslikku elu.

Loe Johannese 15:1–5 ja leia, mida selle
võrdkuju eri elemendid
sümboliseerivad.

Me õpime nendest salmidest, et
viinapuu sümboliseerib Jeesust Kristust
ja oksad Jeesuse Kristuse jüngreid. Vili
võib sümboliseerida õigemeelseid
tegusid, mida Jeesuse Kristuse jüngrid
peaksid tegema. Kirjuta need
tähendused joonisel olevate nimetuste
kõrvale. Viinamäe aednik on Taevane Isa, nagu Päästja salmis Johannese 15:1 ütles.
Viinamäe aednik on keegi, kes viinamäe eest hoolitseb.

Võiksid märkida salmides Johannese 15:4–5 ära sõnad jään, jää ning jääb. Sõna
jääma tähendab nendes salmides „kindlalt ja püsivalt Jeesuse Kristuse ja Tema
Kirikuga liidetuks jääma”.

Me õpime salmist Johannese 15:5, et kui me jääme Päästjaga, teeme me
õigemeelseid tegusid.
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Me õpime salmidest Johannese 15:6–8,
et Päästja õpetas, et need, kes Temaga
ei jää, on nagu oksad, mis on ära
lõigatud. Need närbuvad ja surevad.
Inimesed, kes jäävad Jeesuse
Kristusega, teevad Jumala austuseks õigemeelseid tegusid.

Mida me saame teha, et jääda või olla Päästjaga kindlalt seotud?

Loe Johannese 15:9–11 ja leia, mida õpetas Jeesus jüngreid tegema ja millised
õnnistused nad saavad. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Isa ja Poja armastus meie vastu on täiuslik ja igavene ning Nende käskudest
kinnipidamine võimaldab meil saada osa õnnistuste täiusest, mida nad armastavalt
soovivad meile anda (vt 1Ne 17:35; ÕL 95:12; 130:20–21).

Me õpime salmidest Johannese 15:10–11, et kui me peame kinni käskudest,
püsime Päästja armastuses ja saame osa rõõmu täiusest.

5. Vasta oma pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks võimaldab minu arvates Päästjaga jäämine meil rõõmu täiusest
osa saada?

b. Miks teevad minu arvates need, kes Päästjaga jäävad, õigemeelseid tegusid?

Mõtle, kuidas saad sa jääda kindlalt Päästjaga ühendusse ja tunda seeläbi
suurt rõõmu.

Johannese 15:12–17
Jeesus käsib oma jüngritel üksteist armastada

Vanem Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud: „Meie
imetlust Jeesuse vastu väljendab kõige paremini Tema eeskuju järgimine.”
(Jeesuse Kristuse missioon ja teenimistöö. – Liahoona, apr 2013, lk 18).

Imetlemine tähendab suur armastust ja austust ning järgimine tähendab samamoodi
käitumist.

Loe Johannese 15:12 ja leia, kuidas Päästja palus meil Teda järgida. Võid leitu soovi
korral ära märkida.

Loe Johannese 15:13–17 ja leia, kuidas Päästja on meid armastanud. Võiksid
13. salmis ära märkida, mis on Päästja sõnul armastuse ülemaks väljenduseks.
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Tõmba joon alla sellele, mida vanem Claudio R. M. Costa Seitsmekümne
juhatusest on soovitanud meil teha selleks, et anda oma elu nende eest, keda me
armastame: „Meie võime anda oma elu nende eest, keda me armastame,
suremata nende eest füüsiliselt, vaid pigem elades nende jaoks – andes neile
oma aega, olles alati nende elus olemas, teenides neid, olles vastutulelik,
südamlik, ning näidates tõelist armastust nende vastu, kes on meie perest, ja

kõikide inimeste vastu, nagu õpetas Päästja.” (Tänasida toimetusi ära viska homse varna. –
2007. a sügisene üldkonverents)

Mõtle kellelegi, kes on andnud oma elu sinu eest ühel eelnimetatud viisil.

Johannese 15:18–27
Jeesus hoiatab jüngreid tagakiusamise eest, mida nad Temast tunnistades kogevad
Pärast seda, kui Päästja õpetas jüngritele Temaga jäämisest ja üksteise
armastamisest, õpetas Ta neile, mis nendega Temaga läbikäimise pärast juhtub. Me
õpime salmidest Johannese 15:18–25, et maailm ehk need, kes on patused,
hakkavad apostleid vihkama. Jeesus Kristus ütles, et need, kes Teda vihkavad,
vihkavad samuti Isa, ja et nad vastutavad oma valikute eest.

Hoolimata sellest, et teised Tema järgijaid vihkavad ja taga kiusavad, valmistab
Jeesus Kristus viisi, kuidas maailm saab Temast tunnistuse. Loe Johannese 15:26–27
ja leia tunnistajad, kes Jeesusest Kristusest maailmale tunnistavad.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 14. ja 15. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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16. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Johannese 16
Sissejuhatus
Pärast paasapühade pidusööki jätkas Jeesus Kristus oma jüngrite õpetamist. Ta
rääkis neile, et läheb varsti oma Isa juurde ja et Püha Vaim ehk Trööstija tuleb ja
juhatab nad tõe juurde. Jeesus kuulutas ette oma surma ja ülestõusmist ning
kuulutas, et Ta on maailma ära võitnud.

Johannese 16:1–15
Jeesus seletab lahti Püha Vaimu rolli
Kujuta ette, et sa rändad esimest korda kaunil, kuid ohtlikul maastikul. Sinu
teejuhiks on lähedane kogenud sõber. Jõudes teekonna eriti raskesse kohta, pöörad
sa ringi ja avastad, et su sõber on kadunud ning sa oled üksi ja eksinud. Millised
mured ja tunded võivad sul sellises olukorras tekkida? ____________________

Kas sul on oma elu rasketel ja üksildastel aegadel olnud sarnaseid muresid ja
tundeid? Uurides Johannese 16. peatükki, leia põhimõtted, mis võivad aidata sul
teada, kuidas leida vajadusel juhiseid ja abi.

Kui Jeesus Kristus oli veetnud ligi kolm aastat koos oma jüngritega, ütles Ta neile,
et peab ära minema (vt Jh 14:28). Me õpime salmidest Johannese 16:1–4, et kui
Jeesus oli paasapühal koos jüngritega söönud, ütles Ta neile, et saabub aeg, mil
inimesed vihkavad neid ja et need inimesed usuvad, et nad teenivad neid tappes
Jumalat.

Loe Johannese 16:5–6 ja leia, mida Jeesus jüngritele rääkis ja mida nad sellest
arvasid.

Loe Johannese 16:7 ja leia, kelle lubas Jeesus pärast oma lahkumist saata.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:
„Niikaua kui Jeesus oli isiklikult koos jüngritega, polnud neil otseselt vaja pidevat
Vaimu kaaslust, nagu see sai olema pärast Jeesuse lahkumist” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 753).

Salmides Johannese 16:8–12 selgitas Jeesus, et Püha Vaimu üks rolli on, et Ta „toob
maailmale selguse patu kohta” (Jh 16:8). Loe Johannese 16:13 ja leia Trööstija teised
rollid jüngrite elus pärast seda, kui Jeesus oli nende juurest lahkunud.

Kommenteerides salme Johannese 16:9–11 on vanem McConkie selgitanud: „Need on keerulised
salmid, mis on jõudnud meieni nii tihendatult ja lühendatult, et see muudab nende tõlgendamise
raskeks. Mõtteks näib olevat: kui te saate Vaimu kaasluse, nii et te räägite seda, mida tema teile
ilmutab, siis veenavad teie õpetused patust, õigemeelset ja kohut mõistvat maailma. Maailm
mõistetakse süüdi patus minu hülgamise eest, et nad ei uskunud teie Vaimust juhitud tunnistust,
et ma olen Jumala Poeg, kelle kaudu tuleb pääste. Nad mõistetakse süüdi, et nad hülgasid teie
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tunnistuse minu õigemeelsusest, oletades, et ma teotan Jumalat, olen petis ja isehakanu, kui
tegelikult olen ma läinud Isa juurde – ma ei oleks saanud seda teha, kui minu teod poleks
kokkuvõttes tõesed ja õigemeelsed. Nad mõistetakse süüdi vales kohtumõistmises, sest hülgasid
teie tunnistuse tolle aja religioonide vastu ja otsustasid selle asemel järgida Saatanat, selle
maailma printsi, kelle enda üle, kogu tema religioosse filosoofiaga, mõistetakse kohut ja ka
mõistetakse süüdi.” (Doctrinal New Testament Commentary, 1. kd, lk 754)

Kuidas saavad jüngrid kasu Püha Vaimu antud juhatusest ja arusaamast?

Mis tõe Püha Vaimu kohta saame me õppida salmist Johannese 16:13?
____________________

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised on mõned viisid, kuidas Püha Vaim meid tõe juurde juhatab?

b. Kuidas võib Püha Vaim meile tulevasi asju näidata?

Usalda oma võimet õppida evangeeliumi ja selle järgi elada
Usu oma oskustesse pühakirju mõista, õpetusi ja põhimõtteid ära tunda, teistele evangeeliumi
selgitada ja selle õpetusi oma ellu rakendada. Püha Vaimu abil võid sa saada jõudu oma oskuses
evangeeliumi õppida ning selle järgi elada.

Jumal võib anda Püha Vaimu kaudu tulevikuks kinnitust, lootust, nägemuse,
hoiatusi ja juhatust.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Dallin H. Oaksi sõnad ja leia,
kuidas sa saad lasta Pühal Vaimul end elus juhatada: „Kuidas me võtame Püha
Vaimu enesele teejuhiks? Me peame oma pattudest meelt parandama igal
nädalal ja uuendama oma lepinguid, võttes sakramenti puhaste käte ja eheda
südamega, nagu meil on teha kästud (vt ÕL 59:8–9, 12). Ainult sel viisil võime
me saada osa jumalikust tõotusest, „et Tema Vaim võiks olla alati koos

[meiega]” (ÕL 20:77). See vaim on Püha Vaim, kelle ülesandeks on meid õpetada, juhatada meid
tõeni ning tunnistada Isast ja Pojast (vt Jh 14:26; 15:26; 16:13; 3Ne 11:32, 36).” (Be Not
Deceived. – Ensign või Liahona, nov 2004, lk 46)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal olen ma tundnud, et Püha Vaim on juhtinud mind tõe juurde või
näidanud mulle tulevasi asju?

b. Kuidas ma teadsin, et mind juhtis Püha Vaim?

Mõtle, milliseid valikuid sa saad teha, et Püha Vaim sind juhataks. Püüa elada viisil,
mis toob sinu ellu Tema juhatust.
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Salmis Johannese 16:13 õpetas Jeesus, et Püha Vaim „ei räägi iseenesest, vaid mida
ta kuuleb, seda ta räägib”. Loe Johannese 16:14–15 ja leia, kelle sõnumeid Püha
Vaim meile räägib.

Lõpeta nendest salmidest õpitu põhjal õpetus: Püha Vaim ilmutab tõde ja
juhiseid, mis tulevad ____________________.

Mis on kasu teadmisest, et kui Püha Vaim meile räägib, siis räägib Ta Taevase Isa ja
Jeesuse Kristuse nimel? ____________________

„See, mida [Püha Vaim] annab edasi sinu vaimule, toob endaga palju enam
kindlust kui ükski muu teave, mida sa võid tunnetada oma loomulike aistingute
kaudu.” (Usule Truu, 2005, lk 145) See tähendab, et Püha Vaim on tõe õppimisel
sinu kõige olulisem teejuht. Tema mõju on hinnalisem kui füüsilised tõendid,
kellegi teise arvamus või maailma põhjendused. Päästja jüngrid peavad õppima
lootma Pühale Vaimule kui teejuhile Issanda füüsilise puudumise ajal, just nagu me
peame tänapäeval Pühale Vaimule lootma.

Johannese 16:16–33
Päästja räägib oma surmast ja ülestõusmisest ning ütleb, et Ta on maailma
ära võitnud
Mõtle ajale, mil pidid kas pikemaks või teadmata ajaks sõbra või pereliikmega
hüvasti jätma. Mida te teineteise lohutamiseks hüvastijätul ütlesite?

Loe Johannese 16:16 ja leia, mida Jeesus jüngritele rääkis, mis võis neid trööstida,
kui nad Tema lahkumisele mõtlesid.

Me loeme salmidest Johannese 16:17–19, et jüngrid ei saanud aru, mida Jeesus
mõtles, kui Ta ütles, et Ta lahkub, kuid näeb neid taas.

Loe Johannese 16:20–22 ja leia, mida ütles Issand, et Tema jüngrid tunnevad, kui Ta
lahkub, ja mida nad tunnevad, kui nad Teda uuesti näevad.

Mida tunnevad jüngrid selle salmi kohaselt, kui Jeesus on ära läinud? Mida Ta
lubas, et nad tunnevad, kui Teda taas näevad?

Jeesus teadis, et Ta jüngrid näevad Teda taas pärast seda, kui Ta on üles tõusnud.
Kuigi nad kurvastavad väga Tema surma üle, tunnevad nad pärast Tema
ülestõusmist kestvat rõõmu.

Me loeme salmidest Johannese 16:23–32, et Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama
Tema (Jeesuse Kristuse) nimel otse Taevase Isa poole (vt Jh 16:23) ja kinnitas neile,
et Isa armastab neid ja Teda. Ta kinnitas neile, et nende palved Taevasele Isale
saavad vastuse.

Loe Johannese 16:33 ning leia sõnad ja fraasid, mida Päästja jüngrite lohutamiseks
kasutas. Võiksid leitu soovi korral ära märkida.

Miks on nii, et kuigi maailmas on katsumused, patt ja surm, saame me ikka
tunda rõõmu?

Me võime õppida salmist Johannese 16:33, et kuna Jeesus Kristus on maailma
ära võitnud, võime me rõõmustada ja tunda rahu. Mida see sinu arvates
tähendab, et Jeesus Kristus on maailma ära võitnud?
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Isa Ainusündinuna elas Jeesus Kristus patuta elu, saades võitu kõigist maistest
kiusatustest. Samuti koges Ta kõikvõimalikku valu ja kannatusi ning lepitas kõigi
Taevase Isa laste patud. Oma elu, kannatuste ja surma ning ülestõusmise kaudu
ületas Ta kõik takistused, mis ei lase meil saada puhtaks, leida rahu ja elada taas
koos Taevase Isa ja oma lähedastega.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas võib teadmine, et
Jeesus Kristus on maailma ära võitnud, aidata meil olla rõõmsad ja

tunda rahu?

Loe läbi president Thomas S. Monsoni sõnad ja leia, miks me saame maailma
katsumustest ja raskustest hoolimata rõõmsad olla:

„Olgem rõõmsad oma igapäevastes tegevustes. Kuigi elame üha ohtlikumal ajal,
on Issand meist kõigist teadlik. Ta on alati meie kõrval, kui valime õige. Ta aitab
meid raskustes. ‥ Meie elu võib samuti olla täis rõõmu, kui me järgime Jeesuse
Kristuse evangeeliumi õpetusi.

Issand manitses: „Aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud” [Jh 16:33].
Millist suurt rõõmu peaks see teadmine meile tooma. Ta elas meie eest ja suri

meie eest. Ta tasus meie pattude eest. Järgigem Tema eeskuju. Näidakem Talle üles tänu, võttes
vastu Tema ohverduse ja elades viisil, mis lubaks meil ühel päeval Tema juurde tagasi pöörduda.”
(Jumal olgu ikka sinuga. – 2012. a sügisene üldkonverents)

Mõtiskle küsimuse üle: kuidas on teadmine, et Jeesus Kristus on maailma ära
võitnud, aidanud mul olla rõõmus ja tunda rahu?

Püüa olla rõõmus ja elada Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi. Seda tehes tunned
sa rahu ja lootust, mida pakub Issanda lepitav ohverdus ja ülestõusmine.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 16. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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16. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Johannese 17
Sissejuhatus
Päästja ütles vägeva eestpalve, enne kui Ta kannatas Ketsemani aias. Ta palus, et
Tema jüngrid ja kõik, kes Teda järgivad, võiksid tunda Taevast Isa ja saada igavese
elu, ning Ta palus, et nad oleksid üks Tema ja Ta Isaga.

Johannese 17:1–8
Jeesus Kristuse räägib palves Taevase Isaga
Mõtle mõnele kuulsale inimesele, kelle kohta sa midagi tead.

Nüüd mõtle lähedasele inimestele oma elus, keda sa hästi tunned.

Mis vahe on kellegi kohta midagi teada või seda inimest tegelikult tunda? Pane
selleks jäetud kohale kirja, mida sa teeksid, et kedagi tõesti tundma õppida:
____________________

Päästja õpetas Taevase Isa ja Tema enda tundmise tähtsusest. Uurides
Johannese 17. peatükki, leia tõdesid, mis aitavad sul järgida teed, mis aja jooksul ei
aita üksnes nende kohta rohkem teada, vaid Taevast Isa ja Jeesust Kristust ka
paremini tunda.

Pärast viimast õhtusöömaaega kõndis
Päästja koos oma jüngritega Ketsemani
aeda. Enne aeda jõudmist Jeesus
peatus, et palvetada. Seda palvet
tuntakse tavaliselt eestpalvena.
Eestpalve tähendab palvet, milles
palutakse kellegi teise eest. Tol korral
rääkis Jeesus Kristus Taevase Isaga,
paludes oma jüngrite eest, et nad
võiksid saada igavese elu.

Loe Johannese 17:1–3 ja leia, kuidas
kirjeldas Päästja igavest elu. (Jh 17:3 on
kuldsalm. Võiksid selle eriliselt ära
märkida, et seda tulevikus üles leida.)

Me õpime salmist Johannese 17:3 tõde:
selleks, et saada igavest elu, peame
me õppima tundma Taevast Isa ja
Tema Poega Jeesust Kristust.

1. Vasta pühakirjapäevikus
küsimusele: mille

poolest erineb Isast ja Pojast teadmine nende tundmisest?
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Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem Bruce R. McConkie sõnad ja
märgi ära, mida tähendab tema sõnul Isa ja Poega tunda: „Üks asi on teada
Jumalat ja teine Teda tunda. Me teame Tema kohta, kui õpime, et Ta on isik, kelle
näo järgi inimene on loodud, kui me õpime, et Poeg on loodud täpselt oma Isa
kuju järgi, kui õpime, et mõlematel, nii Isal kui ka Pojal, on teatud konkreetsed
omadused ja vägi. Kuid me tunneme neid igavese elu saamiseks piisavalt, kui

naudime ja kogeme samu asju, mida nemad. Jumala tundmine tähendab, et me mõtleme seda,
mida Tema mõtleb, tunneme seda, mida Tema tunneb, et meil on sama vägi mis Temal, mõistame
tõdesid, mida Tema mõistab, ja teeme seda, mida Tema teeb. Neile, kes Jumalat tunnevad,
hakkab Ta meeldima ja neile meeldib elu, mida Tema elab – igavene elu.” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 762)

Jumala tundmaõppimine ja Tema armastama hakkamine on võimalik, kui me
saame Püha Vaimu ja saame osa kõikidest Päästja lepituse õnnistustest. Kuid see
on protsess, mis kestab kogu elu ja isegi pärast selle lõppu (vt Mn 7:48; 10:32–33).

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks ei saa inimene saada igavest elu Isa Jumalat ja Jeesust Kristust
tundmata?

b. Millised on mõned viisid, kuidas sa saad Isa ja Poega paremini
tundma õppida?

Me õpime salmidest Johannese 17:4–5, et Päästja ütles oma Isale, et Ta on
lõpetanud töö, mille Isa Talle andis. Ta palus oma Isal end austada samamoodi,
nagu Tema oli olnud austatud enne surelikku elu.

Loe Johannese 17:6–8 ja leia, mida jüngrid olid Päästja tundmaõppimiseks teinud.
Võid leitu soovi korral ära märkida.

Kuldsalm – Johannese 17:3
3. Loe valjusti kuldsalmi Johannese 17:3:

„Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust
Kristust, kelle sina oled läkitanud.”

Seejärel kriipsuta kolm sõna läbi, nii et sa neid enam ei näeks, ja loe salm uuesti
ette, öeldes ka mahakriipsutatud sõnad. Korda sõnade mahakriipsutamist ja
salmi ettelugemist, kuni kõik sõnad on maha kriipsutatud. Seejärel püüa salm
peast pühakirjapäevikusse kirjutada.

Johannese 17:9–19
Päästja palvetab jüngrite eest
Loe Johannese 17:9, 11–18 ja leia, mida Jeesus jüngrite eest palvetades palus.

Pane tähele, et Päästja mainis, et Tema jüngrid jätkavad elamist kurjas maailmas,
kus neid vihatakse. Me õpime salmidest Johannese 17:14–16, et Jeesuse Kristuse
jüngritena peame me olema maailmas, kuid mitte maailmast. Soovi korral
kirjuta see põhimõte pühakirjas nende salmide juurde.
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Mida tähendab sinu arvates olla maailmas, olemata maailmast?
____________________

Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem M. Russell Ballardi sõnad aitavad sul
mõista, kuidas olla maailmas, olemata maailmast:

„Me kasutame Kirikus sageli väljendit: „Ole maailmas, ära ole maailmast.” ‥

Ehk peaksime jagama selle väljendi ‥ kaheks eraldi manitsuseks. Esiteks ole
maailmas. Osale, ole informeeritud. Püüa olla mõistev ja tolerantne ning tänulik
mitmekesisuse eest. Anna ühiskonnas teenimise ja osalemise kaudu oma osa.
Teiseks ära ole maailmast. Ära järgi valesid radu ega alistu, et kohaneda sellega
või võtta omaks seda, mis pole õige. ‥

Kiriku liikmed peavad mõjutama rohkem teisi kui saama ise mõjutatud. Me peaksime tegema
tööd selleks, et vähendada patu ja halva mõju, selle asemel et passiivselt sellega kaasa minna.
Igaüks meist peab pigem aitama lahendada probleemi, kui seda vältima või ignoreerima.” (The
Effects of Television. – Ensign, mai 1989, lk 80)

Mida tähendab teie arvates olla maailmas, samas olemata maailmast?

4. Selgita pühakirjapäevikus, kuidas inimene saab olla maailmas, kuid
mitte maailmast, igas järgmises olukorras: koolis, sõpradega koos

olles ja internetis. Seejärel pane kirja konkreetne viis, kuidas sa püüad Päästjat
rohkem järgida, olles maailmas, kuid mitte maailmast.

Johannese 17:20–26
Päästja palvetab kõigi inimeste eest, kes Tema evangeeliumi vastu võtavad
Hoolimata parimatest püüetest ei jää me maailmas olevast patust ja halvast täiesti
puhtaks. Kui me ei saaks ennast pattudest puhastada, võidaks meid Jumala juurest
igaveseks välja heita, sest ükski ebapuhas asi ei saa elada Tema juures (vt 1Ne
15:33–34).

Loe Johannese 17:20–23 ja leia, mille eest Jeesus Kristus palvetas. Sa võiksid
märkida ära sõna üks iga kord, kui see neis salmides esineb.

Pane tähele, et Päästja palvetas mitte üksnes oma apostlite, vaid ka nende eest, kes
usuvad nende sõnu, et nad kõik oleksid üks, nagu Jeesus ja Isa on üks. Need salmid
toovad selgelt välja, et Isa ja Poeg on kaks eraldiseisvat isikut. Jeesus palvetas mitte
füüsilise, vaid vaimse ühtsuse eest.

Mis teeb meie jaoks võimalikuks saada Isa ja Pojaga üheks?

Me õpime salmidest Johannese 17:20–23 tähtsa tõe, et kui me tuleme Jeesuse
Kristuse juurde ja saame osa Tema lepituse õnnistustest, võime me saada Isa
ja Pojaga üheks.

Miks sa tahad selle kohaselt, mida sa Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse kohta tead,
nendega üheks saada? ____________________

Loe läbi Esimesest Presidentkonnast president James E. Fausti sõnad ja leia
õnnistus, mis saab osaks neile, kes püüavad Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega
üheks saada.
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„Me peaksime tõsiselt püüdma, et me mitte üksnes ei teaks Õpetajast, vaid
püüaksime vastavalt Tema kutsele olla Temaga üks (vt Jh 17:21), et „saada
tugevaks tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest” (Ef 3:16). ‥

Minu tunnistus on, et meil seisavad ees rasked ajad. Me peame olema vapralt
kuulekad. Minu tunnistus on, et meid kutsutakse proovile panema oma vaimset
visadust, sest eesseisvad päevad on täis kannatusi ja raskusi. Kuid Jumalaga

isiklikust suhtest pärit kindla veendumusega antakse meile rahustavat kindlust.” (That We Might
Know Thee. – Ensign, jaan 1999, lk 2, 5)

5. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida ma teen, et õppida
rohkem tundma Taevast Isa ja Jeesust Kristust ning tugevdada oma

suhet nendega?

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 17. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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16. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Johannese 18–19
Sissejuhatus
Pärast seda, kui juutide juhid Jeesuse vangistasid ja üle kuulasid, viisid nad Ta
kohtupidamiseks ja süüdimõistmiseks Pilaatuse ette. Pilaatus nõustus Jeesuse
ristilöömisega, kuigi veendus, et Ta on süütu. Ristil olles andis Jeesus apostel
Johannesele juhiseid hoolitseda Jeesuse ema Maarja eest. Pärast Jeesuse surma
asetati Tema keha hauda.

Johannese 18:1–32
Juutide juhid vangistavad Jeesuse, kuulavad Ta üle ning viivad Ta siis Pilaatuse ette
Millal on sinu jaoks kõige raskem teiste heaolu pärast muretseda?
____________________

1. Tõmba pühakirjapäevikus lehe keskele joon, et moodustuks kaks
veergu. Kirjuta ühe veeru pealkirjaks „Jeesuse Kristuse mured” ja

teise veeru pealkirjaks „Pilaatuse mured”. Päästja vangistamise,
kohtumõistmise ja ristilöömise ajal otsustasid Jeesus ja Rooma valitseja Pilaatus
väärtustada ehk tähtsaks pidada erinevaid asju. Uurides salme Johannese 18–19,
leia tõdesid, mida saad Jeesuse ja Pilaatuse eeskujudest õppida, mis võivad
aidata sul teada, mille eest muretsemise peaksid oma elus esikohale seadma.
Pane pühakirjapäevikus vastavasse veergu kirja tõed, mida selle õppetunni
jooksul avastad.

Me loeme salmidest Johannese 18:1–3, et pärast seda, kui Jeesus Ketsemani aias
kannatas, saabus Juudas Iskariot koos väesalgaga, kes oli tulnud Jeesust
vangistama. Kui sa oleksid teadnud, et relvastatud väesalk tahab sind vangistada ja
lõpuks surmata, kuidas sa oleksid reageerinud?

Loe Johannese 18:4–11 ja Luuka 22:50–51 ning leia, kuidas Jeesus reageeris, kui
väesalk kohale jõudis.

Sõnad need salmis Johannese 18:8 ja neist salmis Johannese 18:9 viitavad koos
Jeesusega olnud apostlitele. Mille pärast Jeesus Kristus nende salmide kohaselt
muretses?

Olles lugenud salme Johannese 18:4–11 ja Luuka 22:50–51, pane
pühakirjapäevikusse veergu pealkirjaga „Jeesuse Kristuse mured” kirja, mille pärast
Päästja muretses.

Me loeme salmidest Johannese
18:12–32, et Jeesus lasi väesalgal end
kinni võtta. Nad viisid Ta endise
ülempreestri Annase juurde, kes saatis
Jeesuse ülekuulamiseks oma väimehe
Kaifase juurde (vt Jh 18:13). Kaifas oli
tol ajal määratud ülempreestriks ja ta oli
püüdnud lasta Jeesust tappa (vt Jh
18:14). Peetrus ja üks teine jünger
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järgnesid Jeesusele ja vaatasid, kuidas Kaifas Teda üle kuulas (vt Jh 18:15–16). Kui
kolm eri inimest küsisid Peetruselt, kas tema pole mitte üks Jeesuse jüngritest,
salgas Peetrus iga kord, et ta Jeesust tunneb (vt Jh 18:17, 25, 26–27). Pärast seda, kui
Kaifas oli Jeesuse üle kuulanud, viisid juutide juhid Ta varahommikul Pilaatuse ette,
kes oli Rooma valitseja Juudamaal, et Tema üle kohut mõistetaks ja Teda karistataks
(vt Jh 18:28–30). Jeruusalemmas oli volitus surmanuhtlust täide viia üksnes
roomlastel (vt Jh 18:31).

Johannese 18:33–19:16
Jeesuse üle mõistetakse kohut Pilaatuse ees
Loe Johannese 18:33–35 ja leia, mida Pilaatus Jeesuse kohta teada tahtis.

Juutide juhid süüdistasid Jeesust selles, et Ta väitis end juutide kuninga olevat, kuna
kui Jeesus väitis end olevat kuninga, võis Teda mõista süüdi mässu õhutamises
Rooma valitsuse vastu ehk riigireetmises (vt Jh 19:12) ja selle eest surma mõista.

Loe Johannese 18:36–37 ja leia, mida Jeesus Pilaatusele selgitas.

Loe Johannese 18:38 ja leia, mis otsusele Pilaatus Jeesuse kohta jõudis.

Me õpime salmidest Johannese 18:39–19:5, et Pilaatus tahtis Jeesuse vabaks lasta
vastavalt juutide tavale paasapühade ajal üks vang vabastada (vt Jh 18:39).
Ülempreestrid ja ametikandjad otsustasid lasta vabaks hoopis röövel Barabasi (vt Jh
18:40) ja nõudsid, et Jeesus risti löödaks (vt Jh 19:6). Pilaatus lasi Jeesust
rooskadega peksta ning Rooma sõdurid surusid Talle pähe kibuvitsakrooni ja
pilkasid Teda (vt Jh 19:1–2) ning seejärel esitles Pilaatus Jeesust rahvale.

Loe Johannese 19:4, 6 ja leia, mida Pilaatus juutidele korduvalt ütles.

Mida Pilaatus tõenäoliselt uskus, et oli õige teha?

Juutide juhid ütlesid salmi Johannese 19:7 kohaselt Pilaatusele, et Jeesus väitis, et Ta
on Jumala Poeg. Loe Johannese 19:8–11 ja leia, mida Pilaatus vastas, kui ta kuulis,
et Jeesus oli öelnud, et Ta on Jumala Poeg. Samuti vaata, mida ütles Jeesus
Pilaatusele selle meelevalla kohta valitsejana.

Kui sa oleksid olnud Pilaatuse asemel, mida sa oleksid tundnud, kui oleksid
kuulnud, kuidas Jeesus ütleb, et sul poleks mingit meelevalda Tema üle, „kui see
[meelevald] sulle ei oleks antud ülalt” (Jh 19:11)?

Jeesuse sõnad salmis Johannese 19:11 selle kohta, et juutide juhtidel on „suurem
patt”, viitab sellele, et kuna Pilaatus alistus rahvahulga nõudmisele ja käskis Jeesuse
risti lüüa, on Pilaatus küll patus süüdi, kuid mitte samal määral kui need, kes kogu
hingest Jeesuse surma soovisid.

Loe Matteuse 27:19 ja pane tähele, mida Pilaatuse naine tal teha soovitas. Seejärel
loe Johannese 19:12–15 ja leia, mida Pilaatus Jeesuse suhtes teha püüdis ja kuidas
juudid, kes soovisid Jeesust tappa, sellele reageerisid.

Pane salmis Johannese 19:12 tähele, kuidas juutide juhid Pilaatust ähvardasid, kui
nad said teada, et ta tahab Jeesuse vabaks lasta.

Selleks, et Pilaatusele survet avaldada, tuletasid juudid Pilaatusele meelde, et kui ta
Jeesuse vabaks laseb, võidakse arvata, et ta ei ole keisrile lojaalne. Kui juudid sellest
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ebalojaalsusest ette kannaksid, võib keiser Pilaatuselt tema positsiooni ja võimu
valitseda ära võtta. Tol hetkel pidi Pilaatus valima, kas seista omaenda huvide eest
või lasta vabaks Jeesus, keda ta süütuks pidas.

Loe Johannese 19:16 ja leia, mida Pilaatus teha otsustas.

Mida Pilaatuse teod tema peamiste
murede kohta õpetavad?

Pane pühakirjapäevikus veergu
pealkirjaga „Pilaatuse mured” kirja,
mille pärast Pilaatus kõige rohkem
muretses.

Me õpime sellest, mida sa oled
Johannese 18. ja 19. peatükist Pilaatuse
murede kohta teada saanud, et kui seame oma huvid kõrgemale õigete asjade
tegemisest, viib see meid patuni. Kirjuta see põhimõte pühakirjapäevikus veergu
pealkirjaga „Pilaatuse mured”.

2. Vasta oma pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised on mõned olukorrad, milles meil võib olla kiusatus asetada oma
huvid kõrgemale sellest, mis on õige?

b. Mida saan ma teha selleks, et ületada kiusatus asetada oma huvid
kõrgemale sellest, mis on õige, isegi siis, kui see on ebapopulaarne?

Johannese 19:17–42
Jeesus on risti löödud ja Tema keha asetatakse hauda
Me loeme salmidest Johannese 19:17–24, et Jeesus kandis oma risti ja läks
Kolgatale, kus Ta kolmandal tunnil risti löödi (vt Mk 15:25; see võis olla kolmas
tund pärast päikesetõusu). Loe Johannese 19:25–27 ja leia, kes olid risti juures, kui
Jeesus risti löödi.

Mille pärast Jeesus ristil rippudes muretses?

Fraas „jüngrit, keda ta armastas” (Jh 19:26) viitab apostel Johannesele, keda
tuntakse ka armastatud Johannesena. Kui Jeesus ütles Johannesele: „Vaata, see on
su ema!”, andis Ta Johannesele juhise hoolitseda Jeesuse ema Maarja eest, nagu
oleks ta Johannese enda ema. Pane pühakirjapäevikus veergu pealkirjaga „Jeesuse
Kristuse mured” kirja, kelle pärast nende salmide kohaselt Jeesus muretses.

Kuidas sa kirjeldaksid Johannese 18. ja 19. peatüki uurimisel välja tulnud murede
kohaselt Jeesuse Kristuse iseloomu võrreldes Pilaatuse iseloomuga?
____________________

Me õpime sellest, mis on ilmsiks tulnud Jeesuse iseloomu kohta Johannese 18. ja
19. peatükki uurides, et me saame järgida Päästja eeskuju, kui otsustame teisi
aidata isegi siis, kui oleme ise raskustes. Kirjuta see põhimõte
pühakirjapäevikus veergu pealkirjaga „Jeesuse Kristuse mured”.
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Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:
„Iseloom väljendub ‥ väes muretseda teiste inimeste kannatuste pärast, kui
kannatame ka ise, võimes märgata teiste nälga, kui oleme ise näljas, ning väes
ulatada käsi ja pakkuda kaastunnet teiste vaimses agoonias, kui ka ise vaimselt
kannatame. Seega väljendub iseloom teiste märkamises ja neile käe ulatamises
ajal, mil oleks loomulik ja vaistlik olla endassesulgunud ja sissepoole suunatud.

Kui moraali ja iseloomu puhul on selline võime tõepoolest ülimaks kriteeriumiks, siis maailma
Päästja on täiuslikuks eeskujuks sellisest järjekindlast ja lahkest iseloomust.” (The Character of
Christ. – Brigham Young University – Idaho Religion Symposium, 25. jaan 2003, byui.edu/
devotionalsandspeeches)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal olen ma näinud, et keegi järgib Päästja eeskuju, otsustades aidata teisi
isegi siis, kui on ise raskustes?

b. Kuidas me saame minu arvates sellist Kristuse-sarnast iseloomujoont
arendada ja püüda aidata teisi isegi siis, kui oleme ise raskustes?

c. Mida ma teen, et järgida Päästja eeskuju, otsustades aidata teisi isegi siis, kui
olen ise raskustes?

Me õpime salmidest Johannese 19:28–42, et pärast Jeesuse surma üheksandal
tunnil (vt Mk 15:34) palus Arimaatia Joosep Pilaatuselt Jeesuse keha endale. Joosep
ja Nikodeemus valmistasid seejärel Jeesuse keha ette ja asetasid selle hauda, mille
Joosep oli annetanud.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 18. ja 19. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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16. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Johannese 20–21
Sissejuhatus
Ristilöömisele järgneval pühapäeval avastas Maarja Magdaleena, et haud, kuhu
Jeesuse keha oli pandud, oli tühi, ning ta läks ja rääkis sellest Peetrusele ja
Johannesele, kes seejärel hauda vaatama jooksid. Ülestõusnud Kristus ilmus
Maarjale ja oma jüngritele. Jeesus palus Galilea järve ääres, et Peetrus näitaks oma
armastust Tema vastu, toites Tema lambaid.

Johannese 20:1–10
Maarja Magdaleena näeb, et Jeesuse haud on tühi, ning räägib sellest Peetrusele ja
Johannesele, kes seejärel hauda vaatama jooksevad
Kujuta ette, mida sa oleksid tundnud,
kui oleksid Jeesuse keha hauda
asetamise juures viibinud. See toimus
reedel ja Ta tuli ära matta enne, kui
juutide hingamispäev päikeseloojangul
algas; hingamispäev kestis kuni
laupäeva päikeseloojanguni. Lugedes
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist
vanem Joseph B. Wirthlini sõnu, kujuta
ette, mida Jeesuse jüngrid tundsid:

„Ma mõtlen sellele, kui sünge oli see reede, kui Kristus ristile tõsteti.

Sel kohutaval reedel värises maa ja läks pimedaks. Maad tabasid
hirmuäratavad tormid.

Need kurjad mehed, kes püüdsid Temalt elu võtta, rõõmustasid. Et nüüd, kui
Jeesust enam ei ole, lähevad Tema järgijad kindlasti laiali. Tol päeval olid nad
võidukad.

Tol päeval kärises templi eesriie kaheks.

Aga Maarja Magdaleena ja Maarja, Jeesuse ema, olid mõlemad ahastusest ja meeleheitest
murtud. See suurepärane mees, keda nad olid armastanud ja austanud, rippus elutult ristil.

Tol reedel olid apostlid muserdatud. Jeesus, nende Päästja – mees, kes oli kõndinud vee peal ja
äratanud üles surnuid, oli ise paheliste inimeste võimu all. Nad vaatasid abitult, kuidas Tema
vaenlased Temast võitu said.

Tol reedel inimkonna Päästjat mõnitati ja peksti, koheldi halvasti ja sõimati.

See reede oli täis muserdavat ja kurnavat kurbust, mis näris nende hinge, kes armastasid ja
austasid Jumala Poega.
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Ma arvan, et maailma ajaloo algusest peale oli see reede kõikidest päevadest kõige süngem.”
(Pühapäev tuleb. – 2006. a sügisene üldkonverents)

1. Kujuta ette, et sa olid Jeesuse surma ja ülestõusmise ajal
uudistereporter ning et sul paluti nendest sündmustest mitu artiklit

kirjutada. Kirjuta pühakirjapäevikusse uudislugu, nagu sa oleksid
intervjueerinud Jeesuse jüngreid pärast Tema surma ja matmist. Võid mainida,
kuidas nad kirjeldasid mõtteid ja tundeid, mis neil olid, kui Jeesuse haud kinni
pitseeriti.

Hoolimata Päästja surma ja matmisega seotud tragöödiast ütles vanem Wirthlin:
„Selle päeva hukatuslikkus ei jäänud aga kestma.” (Pühapäev tuleb)

Leia Johannese 20. peatükki uurides, miks selle päeva hukatuslikkus kestma
ei jäänud.

Loe Johannese 20:1–2 ja leia, mida avastas Maarja Magdaleena, kui ta pühapäeva
varahommikul Jeesuse hauale jõudis.

Mida Maarja tegi, kui ta avastas, et kivi oli haua sissepääsu eest ära veeretatud? Mis
tema arvates oli juhtunud?

Loe Johannese 20:3–10 ja leia, mida Peetrus ja Johannes, kellele 2. ja 3. salmis
viidatakse kui teisele jüngrile, Maarjalt uudist kuuldes tegid?

Kuidas Johannes tühja hauda nähes reageeris? Mida ta arvas?

Enne kui Johannes vaatas tühja hauda, ei olnud ta veel täielikult mõistnud Päästja
sõnu, et Ta kolmandal päeval surnuist üles tõuseb. Tühja hauda nähes tuli see
Johannesele meelde ja ta uskus seda (vt Jh 20:8–9).

Johannese 20:11–31
Ülestõusnud Päästja ilmub Maarja Magdaleenale ja hiljem oma jüngritele
Loe Johannese 20:11–15 ja leia, kes rääkis Maarjaga pärast seda, kui Peetrus ja
Johannese haua juurest olid lahkunud.

Pühakirjasündmuste piltlik kujutamine
Pühakirjauurimine muutub tähendusrikkamaks, kui sa seal kirjas olevaid sündmusi mõttes ette
kujutad. Näiteks kujuta ette, mida sa oleksid võinud tunda ja teha, kui oleksid Johannese 20.
peatükis kirjeldatud sündmuste juures viibinud. Piltlik kujutamine aitab samuti mõista, kuidas
võivad pühakirjade sündmused ja olukorrad sarnaneda sinu eluga, ning valmistada sind ette
pühakirjades õpetatavaid tõdesid rakendama.

Loe Johannese 20:16–18 ja leia, mida Jeesus Maarjal teha käskis.
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Ülestõusnud Jeesus ilmub Maarja
Magdaleenale

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud,
mida tähendab salmis Johannese 20:17 fraas „ära puuduta mind”: „[Eestikeelse
Piibli järgi] ütles Jeesus: „Ära puuduta mind!” Joseph Smithi tõlkes on kirjas:
„Ära hoia mind!” Erinevates tõlgetes kreeka keelest on seda kohta tõlgitud kas
„Ära hoia minust kinni!” või „Ära hoia mind!” Mõned annavad sellele tähenduse
„Ära hoia minust enam kinni!” või „Ära hoia mind enam!” Mõned räägivad

Tema hoidmise või kinnihoidmise lõpetamisest, järeldades, et Maarja hoidis Temast juba kinni.
On põhjust oletada, et ülestõusnud Issanda poolt Maarjale edasi antud mõte oli just selline: „Sa
ei saa mind siin kinni hoida, sest ma lähen üles oma Isa juurde.” (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4 kd, 1979–1981, 4. kd, lk 264)

Mida Jeesus salmi Johannese 20:17
kohaselt Maarjal veel teha käskis?

2. Kujuta jälle ette, et oled
nende sündmuste ajal

uudistereporter. Kirjuta
pühakirjapäevikusse uudislugu,
nagu sa oleksid intervjueerinud
Maarja Magdaleenat. Võiksid
kirjutada tema tunnistusest
ülestõusnud Issanda kohta ja panna
kirja tema vastused küsimustele:
mida sa mõtlesid, kui leidsid haua
tühjana? Mida sa siis tegid? Millal sa
mõistsid, et Jeesus Kristus on
endiselt elus? Pane uudisloosse
kirja, kas sa usud Maarja juttu
ja miks.

Pea meeles, et mõnedel jüngritel oli
raske Maarja tunnistust uskuda (vt Mk
16:11). Loe Johannese 20:19–20 ja leia, mis tol õhtul juhtus.

Me õpime sellest ülestähendusest, et Jeesus Kristus sai oma ülestõusmise kaudu
võitu surmast.

Mida jüngrid salmi Johannese 20:20 kohaselt tundsid, kui nad nägid ülestõusnud
Issandat?

Vanem Joseph B. Wirthlin kirjeldas, miks „selle päeva hukatuslikkus kestma ei
jäänud”:

„Meeleheide ei püsinud, sest pühapäeval rebis ülestõusnud Issand surma ahelad.
Ta tõusis hauast ja ilmus nähtavale hiilgavalt võidukana kui kogu inimkonna
Päästja. ‥

Igaühel meist on omaenda reeded – need päevad, mil universum ise näib olevat
kildudeks purunenud ja meie maailma killud lebavad laialipuistatult meie ümber.
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Kõik me kogeme neid purustusehetki, kus tundub, et meid ei saa kunagi uuesti kokku panna.
Meil kõigil on oma reeded.

Kuid ma tunnistan teile Tema nimel, kes sai surmast võitu – pühapäev tuleb. Pühapäev tuleb
keset meie kurbuse pimedust.

Ükskõik, milline on meie meeleheide, ükskõik, kuidas me kurvastame, pühapäev tuleb. Kas selles
elus või järgmises. Pühapäev tuleb.” (Pühapäev tuleb).

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas aitab meid teadmine, et Jeesus Kristus on üles tõusnud, kui mõne
lähedase surma tõttu leiname?

b. Kuidas võib ülestõusmise lubadus meid elu teistes rasketes
kogemustes aidata?

Salmides Johannese 20:21–23 on kirjas, et pärast seda, kui Jeesus näitas jüngritele
haavajälgi oma kätel ja küljes, käskis Ta neil Tema tööd teha. Ta ütles neile: „Võtke
vastu Püha Vaim!” (Jh 20:22), mis võis tähendada, et Ta õnnistas neid, andes neile
Püha Vaimu anni, kuid nad said sellest õnnistusest täiel määral osa alles hiljem.
Samuti õpetas Ta nende kohustusest aidata teistel oma patud andeks saada.

Loe Johannese 20:24–25 ja leia apostli nimi, keda selle püha sündmuse juures
ei olnud.

Pane 25. salmis tähele, mida Toomas ütles, et ta uskumiseks vajab. Miks oli tal sinu
arvates raske uskuda, et Jeesus on üles tõusnud?

Jeesuse sureliku elu ajal oli enamikul või kõigil jüngritel ülestõusmise õpetusest
raske aru saada. Teiste jüngrite sarnaselt ei suutnud Toomas veel mõista, mis on
ülestõusmine, ja otsis füüsilist tunnistust.

Loe Johannese 20:26–29 ja leia, mida Toomas kaheksa päeva hiljem koges.

Pane tähele, et Jeesus ütles Toomasele „ära ole uskmatu, vaid usklik” (Jh 20:27). Me
õpime Toomase kogemusest, et meid õnnistatakse, kui me otsustame uskuda
Jeesusesse Kristusesse isegi siis, kui me Teda ei näe.

Vanem Gerrit W. Gong Seitsmekümnest on õpetanud:

„Uskumine on otsus. ‥

Kui otsustame uskuda, mõistame ja näeme asju teistmoodi. Kui me sel moel
näeme ja elame, oleme õnnelikud ja rõõmsad moel, mida üksnes evangeelium
võib põhjustada.” (Choose Goodness and Joy. – New Era, aug 2011, lk 44)

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks olen ma otsustanud uskuda Jeesusesse Kristusesse, kuigi ma Teda oma
surelike silmadega ei ole näinud?
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b. Mida me saame teha, et näidata, et oleme otsustanud Jeesusesse
Kristusesse uskuda?

c. Kuidas on mind õnnistatud, kuna olen otsustanud Jeesusesse
Kristusesse uskuda?

Loe Johannese 20:30–31 ja leia, miks Johannes need sündmused kirja pani.

Me võime nendest salmidest õppida tõde: apostlid ja prohvetid tunnistavad
Jeesusest Kristusest, et me usuksime, et Ta on Jumala Poeg. Kui otsustame
uskuda apostlite ja prohvetite tunnistust Jeesusest Kristusest ja seejärel selle
tunnistuse järgi ustavalt elame, võime me saada igavese elu.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse vähemalt kaks lõiku vastuseks
küsimusele: milline lugu, sündmus või õpetus Päästja surelikust

teenimisest kõigi nende hulgast, mis Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese
evangeeliumidesse kirja on pandud, on aidanud mul uskuda, et Jeesus Kristus
on Jumala Poeg? Miks? Valmistu kirjapandut oma klassiga jagama.

Johannese 21:1–17
Ülestõusnud Issand ilmub mõnedele oma jüngritele Tibeeria mere ääres
Salmides Johannese 21:1–17 on kirjas, et ülestõusnud Issand ilmus taas mitmele
oma jüngrile, kes parajasti kala püüdsid. Jeesust nähes, pöördusid nad kiiresti
kaldale tagasi ja sõid koos Temaga kala ja leiba. Söömise ajal palus Jeesus Peetrusel
näidata oma armastust Tema vastu, jättes maha oma kalameheelu ja teenides
Issanda inimesi.

Johannese 21:18–25
Jeesus kuulutab ette Peetruse märtrisurma ja Johannese muutmise
Me loeme salmides Johannese 21:18–19, et Jeesus kuulutas ette, et kui Peetrus
vanaks jääb „siis [ta] siruta[b] oma käed” (Jh 21:18) ja viiakse sinna, kuhu ta ei taha
minna. Usutakse, et Peetrus suri ristilöömise läbi. Siiski räägitakse sellest, et Peetrus
palus end pea alaspidi risti lüüa, sest olles alandlik, ei pidanud ta end selle
vääriliseks, et surra samamoodi kui Päästja (vt Joseph Fielding Smith. Doctrines of
Salvation, koost Bruce R. McConkie, 3 kd, 1954–1956, 3. kd, lk151–152).

Pärast selle ettekuulutuse kuulmist, küsis Peetrus, mis saab apostel Johannesest ehk
Armastatud Johannesest (vt Jh 21:20–21). Loe Johannese 21:22–23 ja leia, mida
Päästja Peetrusele vastas.

Johannes jääb muudetud kujul maa peale kuni Jeesuse Kristuse teise tulemiseni.
Muudetud olendid on „inimesed, keda on muudetud, nii et nad ei koge valu ega
surma, kuni nad tõusevad üles surematusesse. (Märksõna „Muudetud olendid”. –
Pühakirjajuht)

Millele Jeesus salmi Johannese 21:22 kohaselt tahtis, et Peetrus keskenduks selle
asemel, et muretseda, mis Johannesega juhtub?

Loe Johannese 21:24–25 ja leia, mida Johannes oma ülestähenduse lõpus tahtis, et
igaüks teaks.
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6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese 20. ja 21. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus Apostlite
tegude raamatusse
Milleks seda raamatut uurida?
Apostlite teod on sillaks neljas evangeeliumis Jeesuse Kristuse elust ja õpetustest
tehtud ülestähenduste ning Tema apostlite kirjutiste ja tööde vahel. Apostlite
tegude raamat näitlikustab, kuidas Päästja jätkas oma Kiriku juhtimist,
inspireerides Püha Vaimu kaudu neid, kes hoidsid preesterluse võtmeid. Püha Vaim
ilmutas tõde apostlitele, kes seejärel Kirikut juhtisid ja õpetasid. Samuti tegid
apostlid Jeesuse Kristuse nimel imesid. Uurides seda raamatut, saad sa teada,
kuidas Jeesuse Kristuse Kirik hakkas Jeruusalemmast levima „maailma otsani” (Ap
1:8). Selle raamatu uurimine võib aidata sul näha tänapäeva prohvetite ja apostlite
järgimise tarkust ning inspireerida sind julgelt seisma Jeesuse Kristuse tunnistajana.

Kes selle raamatu kirjutas?
Apostlite teod kirjutas Luukas „tei[se] osa[na] kaheosalisest kirjatööst. ‥ Esimest
osa tuntakse Luuka evangeeliumina.” (Märksõna „Apostlite teod”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org, vt ka Lk 1:1–4; Ap 1:1)

Millal ja kus see raamat kirjutati?
Apostlite teod kirjutati pärast Luuka evangeeliumi (vt Ap 1:1), tõenäoliselt esimese
sajandi teisel poolel. Me ei tea, kus see kirjutati.

Kellele ja miks see raamat kirjutati?
Luukas adresseeris Apostlite teod mehele nimega Teofilos (vt Ap 1:1).

Millised on mõned sellele raamatule iseloomulikud
tunnused?
Apostlite tegude raamatus käsitletakse kristluse tõusu ja levikut, alustades juutide
pealinnast Jeruusalemmast ja lõpetades impeeriumi suure pealinna Roomaga.
Apostlite tegudes kirjeldatud sündmused leidsid aset umbes 30 aasta jooksul
(30–62 pKr) ning seal keskendutakse peamiselt Peetruse (vt Ap 1–12) ja Pauluse (vt
Ap 13–28) teenimisele. Apostlite tegude raamatuta piirduks meie teadmine Kiriku
varase ajaloo kohta Uue Testamendi kirjades leiduva vähese infoga. Lisaks pakub
Apostlite tegude raamat väärtuslikku ajaloolist konteksti Pauluse kirjadele.

Kiriku kasvuks oli algusaegadel väga oluline Pauluse usulepöördumine (vt Ap 9) ja
tema edaspidised misjonirännakud, Peetruse nägemus sellest, et Kirikus on
teretulnud ka paganad, kes polnud varem judaismi pöördunud (vt Ap 10:9–16,
34–35) ja Jeruusalemma konverentsil õpetatud õpetused (vt Ap 15).



Salmi Luuka 24:49 kohaselt andis Päästja apostlitele juhise alustada oma teenimist
alles pärast seda, kui nad „ehitakse väega kõrgest”. Apostlite tegude raamatus on
kirjas Püha Vaimu kaudu antud väe and ja seal kirjeldatakse selle olulisi tagajärgi,
mis said alguse tuhandete inimeste usulepöördumisega nelipühapäeval (vt Ap 2).
Luukas rõhutab kogu Apostlite tegude raamatus Püha Vaimu tööd inimeste ja
kogudustega. Fraas „ehitakse väega kõrgest” tähendas tõenäoliselt ka seda, et
apostlid „said teadmisi, väge ja erilisi õnnistusi, mida tavaliselt antakse üksnes
Issanda templis” (Bruce R. McConkie. Doctrinal New Testament Commentary,
3 kd, 1965–1973, 1. kd, lk 859).

Sisukokkuvõte
Apostlite teod 1–2. Jeesus Kristus teenib oma jüngreid pärast Tema ülestõusmist
40 päeva ja seejärel läheb Ta taevasse. Apostlid kutsuvad inspiratsiooni kaudu
Mattiase täitma Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis olevat vaba kohta.
Nelipühapäeval valatakse välja Püha Vaim. Peetrus tunnistab julgelt ülestõusnud
Päästjast ja umbes 3000 inimest pöörduvad usule.

Apostlite teod 3–8. Peetrus ja Johannes tervendavad halvatuna sündinud mehe.
Peetrus ja Johannes võetakse Jeesuse Kristuse nimel jutlustamise ja tervendamise
eest kinni ning nad päästetakse vanglast. Apostlid kutsuvad seitse meest omale
teenimistöös appi. Üks nendest meestest – Stefanos – tunnistab juutide nõukogu
ees ja nõukogu liikmed tapavad ta. Filippus jutlustab kõikjal Samaarias.

Apostlite teod 9–12. Saulus pöördub usule ja alustab teenimist. Peetrus õpib
nägemuse kaudu, et evangeeliumi tuleks jutlustada paganatele. Heroodes
Agrippas I laseb tappa apostel Jaakobuse (Johannese venna) ja vangistab seejärel
Peetruse.

Apostlite teod 13–15. Saulus ja Barnabas kutsutakse misjonitööle. Nad kohtavad
juutide vastuseisu, kuid mõned paganad võtavad nad vastu. Kiriku juhid kohtuvad
Jeruusalemmas ja otsustavad, et paganatest usulepöördunud ei pea Kirikuga
ühinedes end ümber lõikama ega Moosese seadust järgima. Paulus (nagu Saulust
nüüd kutsutakse) lahkub koos Siilasega oma teisele misjonirännakule.

Apostlite teod 16–20. Paulus ja Siilas tugevdavad mitmeid varem rajatud kirikuid
(kogudusi). Paulus jutlustab Ateenas Areopaagil, et „me ‥ oleme Jumala sugu” (Ap
17:29). Paulus lõpetab teise misjonirännaku ja alustab kolmandat misjonit
Väike-Aasias. Paulus otsustab naasta Jeruusalemma.

Apostlite teod 21–28. Paulus võetakse Jeruusalemmas kinni ja ta jätkab Jeesusest
Kristusest tunnistamist. Issand ilmub taas Paulusele. Paljud juudid peavad
vandenõu, et Paulus tappa. Paulus tunnistab Kaisareas Feeliksi, Festuse ja
Agrippase ees. Ta elab teel Rooma üle laevahuku. Paulus jutlustab Roomas ühes
majas vangis olles evangeeliumi.



17. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Apostlite teod 1:1–8
Sissejuhatus
Jeesus Kristus teenis oma apostleid pärast ülestõusmist 40 päeva. Ta valmistas neid
ette, et nad tunnistaksid Temast kogu maailmas.

Apostlite teod 1:1–8
Jeesus teenis oma jüngreid 40 päeva
Kujuta ette, et teises kirikus käiv sõber tahab sinu kiriku kohta rohkem teada ja
küsib: „Kes sinu kirikut juhib?” Mida sa talle vastaksid? ____________________

Uurides Apostlite teod 1:1–8, leia tõdesid, mis saavad aidata sul küsimusele vastata
ja mõista, et apostlid, kes muistsel ajal Kirikut juhtisid, olid Jeesuse Kristuse
tunnistajad ja neil oli kohustus jagada tunnistust kogu maailmas. Apostlitel, kes
juhivad Kirikut tänapäeval, on sama õnnistus ja kohustus.

Ava Apostlite tegude raamat ja loe raamatu pealkirja.

Apostlite tegude raamat on tähtis üleminek Uues Testamendis. Matteuse, Markuse,
Luuka ja Johannese evangeeliumid annavad ülevaate Päästja surelikust teenimisest
ja lepitusest. Seevastu Apostlite tegude raamat räägib apostlite teenimisest pärast
Päästja taevasse minemist.

Loe salme Apostlite teod 1:1–2 ja leia, kes selle raamatu kirjutas.

Apostlite tegude raamatu autoriks on Luukas ja 1. salmis viidatud esimene raamat
on Luuka evangeelium, mis pandi samuti kirja tundmatule isikule, keda kutsuti
Teofiloseks. Luuka eesmärk kirjutamisel oli aidata Teofilosel saada tunnistus
Jeesusest Kristusest (vt Lk 1:1–4).

Loe salmi Apostlite teod 1:2 ja leia, kuidas Jeesus Kristus juhtis pärast ülestõusmist
endiselt oma Kirikut.

Kuidas juhtis Jeesus Kristus 2. salmi kohaselt endiselt oma Kirikut ka pärast
surelikkusest lahkumist?

Me õpime salmist Apostlite teod 1:2, et Jeesus Kristus juhib oma Kirikut,
ilmutades oma tahet Püha Vaimu kaudu oma apostlitele.

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et
Jeesus Kristus jätkas pärast ülestõusmist oma Kiriku juhtimist:

„Esimesest Apostlite tegude raamatu salmist peale kuulutatakse ‥ , et Kirikut
juhitakse endiselt jumalikult, mitte surelikult. Tõepoolest, Apostlite tegude
raamatu täielikumaks pealkirjaks võiks sobida midagi sellist nagu „Ülestõusnud
Kristuse teod Püha Vaimu kaudu Tema pühitsetud apostlite elus ja
teenimistöös”. ‥

Kiriku suund on sama. Päästja asukoht on muutunud, kuid Kiriku juhtimine ja
juht oli täpselt sama.” (Teaching, Preaching, Healing. – Ensign, jaan 2003, lk 37)
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Mõtle, miks on tähtis teada, et Jeesus Kristus tänapäeval ilmutuste kaudu endiselt
oma Kirikut juhib.

1. Mõtiskle kogemuste üle, mis on tugevdanud sinu tunnistust, et
Jeesus Kristus tänapäeval ilmutuse kaudu oma Kirikut juhib. Kirjuta

oma kogemustest pühakirjapäevikusse. Kui sul pole enda arvates selliseid
kogemusi olnud, palu mõnel ustaval Kiriku liikmel sinuga jagada, kuidas ta
teab, et Issand ilmutuse kaudu oma Kirikut juhib. Kirjuta pühakirjapäevikusse,
mida sa sellest vestlusest õppisid.

Jeesus andis 40 päeva jooksul apostlitele isiklikke juhiseid, enne kui Ta taevasse
tõusis ja apostlid hakkasid siin maa peal Püha Vaimu kaudu Kirikut juhtima. Loe
salmi Apostlite teod 1:3 ja leia, mida apostlid nende 40 päeva jooksul kogesid ja
õppisid.

3. salmis viitab sõna „kannatamist” Päästja lepitusohvrile. Fraas „tõestusmärgiga”
Jeesuse salgamatule tõestusele, et Ta on üles tõusnud.

Loe salme Apostlite teod 1:4–5 ja leia, mida Jeesus apostlitel teha käskis. Soovi
korral võiksid leitu ära märkida.

Jeesus käskis apostlitel jääda Jeruusalemma, kuni nad saavad ristitud Püha
Vaimuga. See viitab sellele, et nad said Püha Vaimu pideva kaasluse, mida apostlitel
sel ajal, kui Jeesus ise nendega oli, vaja ei olnud.

Loe salmi Apostlite teod 1:8 ja leia, mida apostlitel pärast Püha Vaimu saamist
teha kästi.

Me õpime sellest, mida Päästja 8. salmis õpetas, et apostlid on Jeesuse Kristuse
tunnistajad ja nad tunnistavad Temast kogu maailmas.

President Gordon B. Hinckley on õpetanud tänapäeva apostlite kohustusest olla
Jeesuse Kristuse tunnistajad. „Meie päevil on Issand kutsunud 15 erilist
tunnistajat tunnistama kogu maailmale tema pühadusest. Neil on ainulaadne
kutse, nad on Issanda Jeesuse Kristuse apostlid, Tema poolt valitud ja volitatud.
Neil on kästud neile kuuluva püha apostliameti võimu ja ja volitusega jagada
tunnistust, et Ta tõesti elab.” (Kristuse erilised tunnistajad. – Liahoona, apr

2001, lk 5)
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Loe läbi õppetunnile lisatud dokument „Elav Kristus: apostlite tunnistus”. Märgi
apostlite tunnistuses ära sinu jaoks kõige tähendusrikkamad kohad.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas mõjutavad tänapäeva
apostlite tunnistused minu isiklikku tunnistust Jeesusest Kristusest?

Kuigi salmis Apostlite teod 1:8 räägitakse apostlite rollist Päästja erilise
tunnistajatena, õpetab see samuti, mis võiks aidata meil olla Jeesuse Kristuse
tunnistajad kogu maailmas.

Me õpime Issanda lubadusest apostlitele salmis Apostlite teod 1:8, et Püha Vaimu
väel võivad ka meist saada Jeesuse Kristuse tunnistajad.

Mil viisil aitab Püha Vaimu vägi meil Päästja tunnistajateks saada?
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3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal olen ma tundnud Püha Vaimu, kui teised on jaganud oma tunnistust
Jeesusest Kristusest?

b. Millal olen ma tundnud, et Püha Vaim on aidanud mul tunnistada teistele
Jeesusest Kristusest?

Otsi võimalusi jagada teistele oma tunnistust Jeesusest Kristusest ja usalda, et Püha
Vaim kinnitab tõde, millest sa oled neile tunnistanud.

Apostlite teod – Ilmutus: Uue Testamendi teise poole
ülevaade
Salm Apostlite teod 1:8 mitte üksnes ei õpeta meile tõdesid apostlite kohustuste
kohta, vaid annab ülevaate Uue Testamendi teise poole kohta. Kus Päästja salmi
Apostlite teod 1:8 kohaselt ette kuulutas, et Tema jüngrid Temast tunnistavad?

Kasuta pühakirjajuhis leiduvaid kaarte, et otsida üles pühakirjas mainitud kohad,
mis aitavad sul ette kujutada apostlite rändamist ja Päästja ettekuulutuse täitumist.

Pühakirja õpiabide kasutamine
Kirikul on palju pühakirjade uurimise õpiabisid. Leiad need kolmikköites ja pühakirjajuhis.
Õpiabidest leiad joonealused märkused koos ristviidetega ja sõnaseletused, väljavõtted Joseph
Smithi tõlkest, teemaloendid, kaardid ja fotod. Need on ühed kõige väärtuslikumad allikad, mida
pühakirjade uurimisel kasutada. Pühakirjade isikliku uurimise ajal õpiabisid kasutades ootavad
sind õnnistused.

Salmides Apostlite teod 1–5 dokumenteeritakse apostlite teenimine
Jeruusalemmas, Apostlite teod 6–9 apostlite teenimine kogu Juuda- ja
Samaariamaal ja Apostlite teod 10–28 apostlite teenimine kõikjal Rooma
impeeriumis ehk „ilmamaa äärteni” (Ap 1:8). Sa võid kirjutada selle Apostlite
tegude raamatu sisukokkuvõtte pühakirjas salmi Apostlite teod 1:8 kõrvale.
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Ava Piibli sisukord. Vaata, millised Uue Testamendi raamatud järgnevad raamatule
Apostlite teod. Raamatud 1. korintlastele kuni heebrealastele on apostel Pauluse
kirjutatud jutlused (kirjad). Sa õpid Pauluse usku pöördumisest ja teenimisest, kui
uurid peatükke Apostlite teod 9, 13–28.

Vaata kaarti „Ülevaade Apostlite tegudest”, mis kujutab linnu või piirkondi, mis
vastavad paljudele Pauluse kirjadele. Mitmed kirjad Uues Testamendis on kirjutatud
Kiriku kogudustele eri linnades, et rääkida nende konkreetsetest vajadustest.
Näiteks olid tessalooniklased inimesed, kes elasid Tessaloonika linnas ja 1. kiri
tessalooniklastele arvatakse olevat Pauluse kõige varem kirjutatud kiri. Lisaks
pühade kogudustele kirjutamisele kirjutas Paulus ka isiklikke kirju, näiteks
Timoteosele, Tiitusele ja Fileemonile.

Vaata sisukorrast, millised kirjad järgnevad heebrealastele kirjutatud kirjale. Lisaks
Paulusele kirjutasid Kiriku liikmetele ka teised apostlid ja Kiriku juhid. Mõned neist
kirjadest on Jaakobuse, Peetruse, Johannese ja Juuda kirjad. Ilmutuste raamatus on
kirjas apostel Johannesele antud nägemus.

Jätka palvemeelselt Uue Testamendi teise poole uurimist, et Püha Vaim võiks sind
valgustada ja aidata sul Uue Testamendi apostlite õpetusi paremini mõista.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Apostlite teod 1:1–8 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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17. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Apostlite teod 1:9–26
Sissejuhatus
Pärast seda, kui Jeesus Kristus oli 40 päeva oma jüngreid juhendanud, tõusis Ta
taevasse. Apostlid ja teised ühinesid palves. Inspiratsiooni kaudu kutsuti Mattias
täitma Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis Juudas Iskarioti reeturliku käitumise ja
surma järel vabaks jäänud kohta.

Apostlite teod 1:9–12
Päästja tõuseb taevasse
Loe läbi järgmised avaldused Jeesuse Kristuse teise tulemise kohta ja pane selleks
ettenähtud kohta kirja, kas need on õiged (Õ) või väärad (V). Õigesti vastamiseks
kasuta sulgudes toodud pühakirjakohti.

____ 1. Jeesus Kristus naaseb viimsetel aegadel maa peale. (Vt Ms 7:60.)

____ 2. Teisel tulemisel ilmub Jeesus Kristus üksnes õigemeelsetele inimestele.
(Vt ÕL 101:23; JST, Matteuse 1:26.)

____ 3. Kuna Jeesus Kristus tuleb tagasi varjatult, ei taju enamik inimesi, et
teine tulemine on juba toimunud. (Vt ÕL 49:22–23.)

Jeesus Kristus kuulutas oma sureliku teenimise ajal prohvetlikult, et viimsetel
aegadel levitatakse Tema teise tulemise kohta valeõpetusi (vt JST, Matteuse
1:22–25). Me saame teada, kas konkreetne õpetus Jeesuse Kristuse teisest
tulemisest on õige või vale, kui järgime Päästja ja Tema prohvetite sõnu. Seda tehes
võime petta saamist vältida (vt JST, Matteuse 1:37).

Leia salme Apostlite teod 1:9–12 uurides Jeesuse Kristuse teise tulemisega
seotud tõed.

Päästja juhendas pärast ülestõusmist oma apostleid 40 päeva (vt Ap 1:3). Loe salme
Apostlite teod 1:9–12 ja leia, mis juhtus pärast seda, kui Päästja neile juhiste
andmise lõpetas.

Kujuta ette, et sa olid Päästja taevasse minemist kohapeal tunnistamas. Mida sa
oleksid enda arvates mõelnud või tundnud?

Muistses Iisraelis sümboliseeris pilv
mõnikord Jumala kohalolekut ja
auhiilgust (vt 2Ms 40:34). Salmis
Apostlite teod 1:9 mainitud pilv oli
auhiilguse pilv. Kaks meest, keda salmis
Apostlite teod 1:10 mainitakse,
olid inglid.

Pane salmis Apostlite teod 1:11 tähele,
mida inglid apostlitele ütlesid. Me
saame inglite sõnadest õppida ühe
tõena, et Päästja laskub teisel tulemisel taevast auhiilguses.
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Pane salmis Apostlite teod 1:12 tähele, et Päästja taevasse minek toimus Õlimäel.
Kui Päästja uuesti tuleb, ilmub Ta taas laskudes ja seistes Õlimäel (vt Sk 14:4; ÕL
45:47–53; 133:19–20). See leiab aset enne Tema suurt ilmumist maailmale (vt Js
40:5).

Mõtiskle küsimuse üle: kuidas võib teadmine, kuidas Päästja naaseb, aidata meil
vältida petta saamist, kui ootame Tema teist tulemist?

Apostlite teod 1:13–26
Mattias valitakse täitma Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis olevat vaba kohta
Pärast seda, kui apostlid pöördusid Õlimäelt tagasi Jeruusalemma, kogunesid nad
mitmete ustavate meeste ja naistega, teiste seas Maarja, Jeesuse emaga, et koos
palvetada ja Jumalat kummardada. Loe salme Apostlite teod 1:13 ja loenda selles
salmis nimetatud apostlid.

Miks oli tol ajal vaid üksteist apostlit?

Me õpime salmidest Apostlite teod 1:15–20, et Peetrus seisis 120 jüngri ees ja rääkis
neile Juudas Iskarioti surmast. Kuna Juudas oli olnud üks kaheteistkümnest
apostlist, kogunesid jüngrid uue apostli valimiseks.

Mõtle eri viisidele, kuidas järgnevaid juhte valitakse: laevakapten, kohaliku
omavalitsuse juht, kuningas või kuninganna ja ettevõttejuht. Milliseid oskusi
võidakse nende juhtivate ametikohtade puhul nõuda? ____________________

Mõtle, kuidas valitakse Jeesuse Kristuse apostlit ja millised omadused peaksid
olema kellelgi, kes teenib apostlina.

Loe salme Apostlite teod 1:21–26 ja leia, kuidas valiti pärast Juudas Iskarioti surma
uus apostel.

26. salmis viitab fraas „nad heitsid liisku” muistsele kombele, kuidas otsuseid
langetati. Ustavate seas langetab otsuse Jumala käsi (vt Õp 16:33).

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud:
„Kui nad liisku heitsid, siis oli tulemus Issanda kätes. Kuid tõenäoliselt „andsid
nad oma hääle”, eeldatavasti „toetushääle” tema toetuseks, kelle Jumal oli
valinud teenima pühas apostliametis” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 kd, 1965–1973, 2. kd, lk 32).

Salmide Apostlite teod 1:21–22 kohaselt ütles Peetrus, et uus apostel valitakse
nende seast, kes olid Jeesust isiklikult tundnud ja olnud tunnistajaks Tema
teenimisele algusest peale kuni Tema ülestõusmiseni.

Mis on sinu jaoks tähendusrikast apostlite palves, mis on kirjas salmides Apostlite
teod 1:24–25? ____________________

Me saame sellest ülestähendusest õppida ühe tõena seda, et Jeesuse Kristuse
apostlid kutsub ilmutuse kaudu Jumal. Võiksid selle tõe pühakirjas salmi
Apostlite teod 1:24 juurde kirja panna.
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1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: miks on minu arvates tähtis, et
apostli kutsub ilmutuse kaudu Jumal, mitte ei valita nii, nagu

maailmas juhte valitakse?

Näitena sellest, kuidas tänapäeval apostleid valitakse, loe läbi lugu president
Heber J. Granti elust:

„President [Heber J.] Grant sai Kiriku presidendina ilmutuse juhtida Kirikut
tervikuna. Üks selline ilmutus tuli just siis, kui ta pärast Kiriku presidendi
ametisse asetamist otsis Issanda tahet, et valida Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumi uus liige. Kui ta mõtiskles selle vastutuse üle, pöördusid tema mõtted
korduvalt tema eluaegse sõbra Richard W. Youngi, ustava viimse aja püha ja
tunnustatud juhi peale. President Grant arutas seda võimalust oma

nõuandjatega, kes tema otsust toetasid. Kui ta tundis viimaks end asjade sellise käigu juures
hästi, kirjutas ta sõbra nime paberile ja võttis selle endaga kaasa iganädalasele Esimese
Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi koosolekule templis. Kui ta aga kavatses
selle venna nime vanemate toetuse saamiseks välja öelda, ei suutnud ta seda teha. Selle asemel,
et esitada Richard W. Youngi nimi, ütles ta Melvin J. Ballardi nime, keda ta vaevu tundis. Hiljem
rääkis president Grant, milline mõju sellel kogemusel talle oli:

„Ma tundsin mind mu töös juhtimas elava Jumala inspiratsiooni. Sellest päevast alates, mil ma
valisin oma eluaegse ja kalleima sõbra asemel apostliks võrdlemisi võõra inimese, olen ma
teadnud, nagu ma tean, et ma elan, et Jumala töö juhatamisel siin maa peal on mul õigus Tema
valgusele, inspiratsioonile ja juhatusele.” (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant,
2002, lk 181–182)

Mõtiskle sellele, kuidas see jutustus tänapäeva apostli kutsumisest näitlikustab
salmis Apostlite teod 1:24 õpetatud tõde.

Kuidas näitab apostli kutsumine, et Päästja jätkuvalt oma Kirikut juhatab? (Pea
meeles salmis Apostlite teod 1:2 õpetatud tõde: Jeesus Kristus juhib oma Kirikut,
ilmutades oma tahet Püha Vaimu kaudu oma apostlitele.)

2. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mitmele küsimusele:

a. Millal olen ma olnud tunnistajaks uue apostli kutsumisele Kaheteistkümne
Apostli Kvoorumisse ja mida ma tundsin, kui teda selles kutses toetasin?

b. Millised kogemused on aidanud mul teada, et elavad apostlid on
kutsunud Jumal?

c. Miks on tähtis, et mul oleks tunnistus, et elavad apostlid on
kutsunud Jumal?

d. Kas ma tean kõikide apostlite nimesid, kes praegu Kirikus teenivad? Pane
kirja nii paljude praeguste apostlite nimed, kui sulle meenub. (Selleks, et
saada teada, kui hästi sa täitsid ülesande nimetada praegused apostlid, vaata
nende pilte ja nimesid ajakirjade Ensign või Liahona viimase üldkonverentsi
väljaandes või otsi infot kodulehelt LDS.org.)

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme Apostlite teod 1:9–26 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).
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Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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17. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Apostlite teod 2
Sissejuhatus
Jüngrid täitusid nelipühapäeval evangeeliumi jutlustades Püha Vaimuga ja said
õnnistatud keelte rääkimise anniga. Peetrus kuulutas, et Jeesus on Issand ja Messias
(vt Ap 2:36) ja kutsus inimesi meelt parandama ning ristitud ja Püha Vaimu andi
saama. Tol päeval pöördusid umbes 3000 inimest usule ja said ristitud ning nad
jätkasid ustavatena Kirikus.

Apostlite teod 2:1–13
Jeesuse Kristuse jüngrid on nelipühapäeval täidetud Püha Vaimuga
Mõtle hiljutisele võimalusele Kirikus kõneleda, õppetundi õpetada või kellegagi
evangeeliumi jagada. Mis valmistab sulle Jeesuse Kristuse evangeeliumist teistele
kõnelemise, õpetamise või tunnistamise juures raskusi? ____________________

Leia salme Apostlite teod 2:1–13 uurides tõde, mis sind aitab, kui oled teistele
taastatud evangeeliumist kõnelemise, õpetamise ja tunnistamise pärast murelik
või hirmul.

Umbes nädal pärast Päästja taevasse minemist tulid juudid paljude rahvaste hulgast
Jeruusalemma, et osaleda nelipühal, teenida templis ning tänada Issandat.
„Moosese seaduse kohaselt peeti nelipüha ehk uudseviljapüha viiskümmend päeva
pärast paasapühasid (3Ms 23:16). Nelipüha oli lõikusaja pidustus ja Vanas
Testamendis kutsutakse seda lõikuspühaks ja nädalate pühaks.” (Märksõna
„Nelipüha”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Loe salme Apostlite teod 2:1–4 ja leia, mida Jeesuse Kristuse jüngrid
nelipühapäeval kogesid.

Fraas „lõhestatud tulekeeli” viitab keeltele, mis on lõhestatud või harulised või
näevad välja nagu tuleleek. Kui Püha Vaim jüngrite peale välja valati, olid
„lõhestatud tulekeeled” (Ap 2:3) kinnituseks Vaimu kohalolekust.

Ristija Johannes oli võrrelnud Püha Vaimu vastuvõtmist tulega ristimisega (vt Mt
3:11; Lk 3:16). Muistses Iisraelis sümboliseeris tuli sageli Jumala kohalolekut.
„Lõhestatud tulekeel[te]” kujundit kasutati selleks, et kirjeldada nelipühapäeva
jumalikku tuld, mis sümboliseeris seda, et jüngrid olid Päästja lubaduse kohaselt
saanud Püha Vaimu anni (Ap 1:8).

Loe salme Apostlite teod 2:5–8 ja leia, mis sündis, kui jüngrid olid täis Püha Vaimu.
Kujuta ette, kuidas oleks olnud olla selle sündmuse tunnistajaks.

Vaata üle Apostlite teod 2:9–11 ja loetle eri inimrühmi või rahvaid, kes kuulsid
jüngreid Püha Vaimu väel keeltes rääkimas. Märgi juuresoleval kaardil ära mõned
nendes salmides mainitud kohad.
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Pane tähele, et iga rühm kuulis, kuidas nende omas keeles jutlustati „Jumala suuri
asju” (Ap 2:11). Kuidas on inimestel üle kogu maailma võimalik kuulda, kuidas
evangeeliumi tõdesid kuulutatakse tänapäeval nende emakeeles?

Olles täidetud Püha Vaimuga, olid jüngrid võimelised Jeesuse Kristuse
evangeeliumi tõdesid teistega jagama isegi nende inimeste emakeeles, keda nad
õpetasid. Sellest ülestähendusest võime ühe tõena õppida, et kui me oleme
täidetud Püha Vaimuga, aitab Ta meil teisi õpetada ja neile tunnistada.

Üheks näiteks sellest tõest on see, kui Püha Vaim aitab meil õpetada evangeeliumi
neile, kes räägivad teisi keeli kui meie.

Selleks, et paremini mõista, mida tähendab olla täidetud Püha Vaimuga, vaata
järgmist joonist ja kujuta ette, et püüad kallata neisse klaasidesse vett. Pane tähele,
miks on neisse klaasidesse raske vett kallata.

Mõtle, kuidas võib neid klaase võrrelda
inimestega ja vett Püha Vaimuga. Mida
võiksid sümboliseerida klaaside
täitmisel tekkinud raskused? Milline
käitumine või suhtumine võib takistada
meil saamast Püha Vaimuga täidetud?

1. Vasta pühakirjapäevikus
küsimustele:

a. Mida saan ma teha, et saada täidetud Püha Vaimuga, nii et Ta võiks aidata
mul teisi õpetada ja neile tunnistada?

b. Kuidas on Püha Vaim aidanud mul teistele evangeeliumi õpetada või neile
tunnistust jagada?

c. Kuidas võimaldab sakramendi võtmine Pühal Vaimul meiega olla?
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Me loeme salmidest Apostlite teod 2:12–13, et mõned juudid olid hämmastunud,
kui kuulsid jüngreid keeltes rääkimas, samas kui teised pilkasid jüngreid,
süüdistades neid liigses veini joomises.

Apostlite teod 2:14–47
Peetrus tunnistab Jeesusest Kristusest ja õpetab inimestele, kuidas saada päästetud
Loe salmi Apostlite teod 2:14 ja leia, kes hakkas rahvast õpetama.

Kujuta end ette apostel Peetruse olukorras – rahva ees seismas. Millistest
evangeeliumi tõdedest sa õpetaksid ja tunnistaksid? Miks? ____________________

Nagu on kirjas salmides Apostlite teod 2:15–35, kuulutas Peetrus, et keelte and ja
teised Vaimu väljendused jüngrite seas olid vähemalt üks viis, kuidas täitus prohvet
Joeli prohvetlik kuulutus (vt Jl 3:1–5). Seejärel õpetas Peetrus inimesi ja tunnistas
neile, kasutades mõningaid kuningas Taaveti sõnu ja laule.

Vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et salmid
Joeli 3:1–5 on näide pühakirjakohast, millel võib olla mitu tähendust ja täitumist:

„Pühakirjades on paljudel prohvetlikel kuulutustel ja õpetustel mitu tähendust. ‥

[Üks] näide mitmetähenduslikkusest puudutab prohvetlikku kuulutust Joeli
raamatus, et Issand valab viimsel ajal oma vaimu kogu liha peale ning et meie
pojad ja tütred hakkavad ennustama (vt Jl 3:1). Nelipühapäeval kuulutas apostel
Peetrus, et sündmused, mille tunnistajateks nad olid olnud, olid need, millest on
räägitud „prohvet Joeli kaudu” (Ap 2:16). Tuhat kaheksasada aastat hiljem

tsiteeris ingel Moroni sedasama prohvetlikku kuulutust ja ütles, et „see ‥ pole veel täitunud,
kuid täitub varsti” [JSA 1:41].” (Scripture Reading and Revelation. – Ensign, jaan 1995, lk 8)

Nii Peetrus kui ka Moroni väitsid õigesti, et prohvet Joeli kaudu antud prohvetlik
kuulutus täitus ning sel oli tähendus ja rakendus nelipühapäeval ja viimsel ajal.

2. Loe salme Apostlite teod 2:22–24, 29–33, 36 ja vasta seejärel
pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised on mõned tähtsad tõed, mida Peetrus õpetas ja millest tunnistas?

b. Mis hakkab mulle silma Peetruse tunnistuses juutidele?

Mida Peetrus ütles ja tegi, kui Päästja kinnivõtmise ööl temalt küsiti, milline oli
tema suhe Jeesusega (vt Lk 22:54–62)?

Kuidas Peetruse sõnad ja teod nelipühapäeval erinesid tollest korrast, kui ta kolm
korda eitas, et ta Jeesust tunneb? Mis tõi minu arvates Peetruses esile sellise
muutuse?

Loe salmi Apostlite teod 2:37 ja leia, kuidas Peetruse sõnad rahvale mõjusid. (Ap
2:36–38 on kuldsalmid. Võiksid need eriliselt ära märkida, et neid kergesti
üles leida.)

Pane salmis Apostlite teod 2:37 tähele fraasi „läks ‥ neil südamest läbi”. Sõnad
„läks ‥ läbi” tähendavad siin läbistama ja see tähendab, et inimesed tundsid
kurbust ja kahetsust, kuna juudid, nii inimeste kui rahvana, olid oma Issanda,
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Jeesuse Kristuse risti löönud. Peetrus ei andnud mõista, et need eri rahvaste seast
pärit juudid, keda ta nelipühapäeval õpetas, olid need, kes olid Päästja ristilöömise
eest vastutavad.

Mida inimesed salmis Apostlite teod 2:37 küsisid? Mõtle, kuidas ilmneb sellest
küsimusest, et inimesed hakkasid tundma südamemuutust.

Loe salme Apostlite teod 2:38–41 ja leia, mida Peetrus inimestel teha käskis. Sõna
pöörane tähendab mässumeelne, paheline või valskust täis.

Mida inimesed salmi Apostlite teod 2:41 kohaselt vastasid Peetruse õpetuste ja
kutse peale meelt parandada ja ristitud saada?

Paljud võtsid tõe vastu ja said ristitud.

Loe salme Apostlite teod 2:42–47 ja leia, mida tegid uued Jeesuse Kristuse
evangeeliumisse pöördunud pärast seda, kui nad võtsid Püha Vaimu väel vastu tõe
ja said ristitud.

Kuidas peegeldasid nende teod, et nad olid tõesti usule pöördunud?

Sõna „leivamurdmine” (Ap 2:42) viitab sakramenditalitusel osalemisele ja „kõik,
mis neil oli, oli neil ühine” (Ap 2:44) viitab sellele, et nad elasid pühitsemise
seaduse järgi, mis tähendas muuhulgas ka oma vaeste ja puudusekannatajate eest
hoolitsemist.

Pea meeles, et enne kui nad Peetruse sõnu kuulsid ja nende järgi tegid, ei olnud
need juudid Jeesust oma Päästjana vastu võtnud ega Tema õpetusi järginud. Mõtle
sellele, kui palju olid inimesed muutunud.

Ühe põhimõttena saame me salmidest Apostlite teod 2:37–47 õppida seda, et kui
me saame Püha Vaimu väel Jumala sõna, muutub meie süda ja me pöördume
Jeesusesse Kristusesse.

3. Tee pühakirjapäevikus järgmist:

a. Pane kirja, mida peab inimene tegema, et Püha Vaimu väel Jumala sõna
vastu võtta.
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b. Esita pereliikmele, sõbrale või naabrile järgmine küsimus ja pane saadud
vastus kirja (soovi korral võid kirja panna ka oma vastuse): kuidas on Vaim
aidanud sul muutuda ja pöörduda Jeesusesse Kristusesse, kui oled püüdnud
evangeeliumi tõdesid õppida ja nende järgi elada?

4. Mõtle mõni hetk sügavalt järele, mida sa saad teha, et Püha Vaimu
väel Jumala sõnu ja õpetusi veelgi paremini vastu võtta. Mida saad

sa konkreetselt muuta, kui püüad saadud õhutusi järgides tegutseda? Kirjuta
oma mõtted ja tunded pühakirjapäevikusse. Sea endale eesmärk, mida sa sel
nädalal teed, et Püha Vaimu väel Jumala sõnu ja õpetusi veelgi paremini
vastu võtta.

Kuldsalmid – Apostlite teod 2:36–38
Loe uuesti salmi Apostlite teod 2:38 ja leia, millise õnnistuse pidid inimesed
Peetruse sõnul saama, kui nad oma pattudest meelt parandavad ja ristitud saavad.

Me õpime sellest salmist, et kui meil on usk Jeesusesse Kristusesse, me
parandame meelt ja saame ristitud, oleme valmis Püha Vaimu anni
saamiseks. Kuidas valmistavad meeleparandus ja ristimine inimest ette Püha
Vaimu anni saamiseks? Me õpime Mormoni Raamatust, et me oleme „pühitsetud
Püha Vaimu vastuvõtmiseks” (3Ne 27:20) ja et me võime Püha Vaimu kaudu oma
patud andeks saada (vt 2Ne 31:17).

5. Võrdle salme Apostlite teod 2:36–38 neljanda usuartikliga. Leia
salmides Apostlite teod 2:36–38 sõnad ja fraasid, mis näitavad või

õpetavad evangeeliumi esimesi põhimõtteid ja talitusi. Pane
pühakirjapäevikusse kirja salmi Apostlite teod 2:38 kõikide sõnade esitähed
(näiteks A P ü n: P m j i t ‥). Seejärel kasuta kirjapandut selle kuldsalmi
päheõppimiseks. Korda salmi, kuni saad seda peast öelda. Kujuta ette, et kutsud
kedagi saama ristitud, et ta võiks oma elus Püha Vaimu annist rõõmu tunda.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 2. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Peetrus tervendas templi juures
halvatud mehe.

17. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Apostlite teod 3–5
Sissejuhatus
Peetrus ja Johannes tervendasid templi väravas mehe, kes oli halvatuna sündinud.
Seejärel õpetas Peetrus inimesi, kes olid mehe tervendamise tunnistajateks olnud.
Selle tagajärjel võeti Peetrus ja Johannes kinni ning Suurkohus käskis neil Jeesuse
nimel õpetamine lõpetada. Kiriku liikmed elasid pühitsemise seaduse järgi, kuid
kaks neist surid Peetrusele ja Jumalale valetamise tõttu. Peetrus ja Johannes jätkasid
imede tegemist, mis ülempreestreid vihastas. Nad võeti uuesti kinni ja pandi vangi,
kuid ingel vabastas nad. Ingel käskis neil minna templisse ja jutlustada
evangeeliumi.

Apostlite teod 3:1–11
Peetrus tervendab halvatuna sündinud mehe
Mõtle ajale, mil palusid midagi konkreetset (võib-olla sünnipäeva- või jõulukinki),
kuid said selle asemel hoopis midagi muud. Kuidas võiks see kogemus sarnaneda
Taevaselt Isalt palve kaudu õnnistuste otsimisega?

Uurides Apostlite tegude 3. peatükki, leia põhimõte, mis sind aitab, kui sa ei saa
Issandalt loodetud vastuseid või õnnistusi.

Loe Apostlite teod 3:1–3 ja leia, keda Peetrus ja Johannes templiväravas kohtasid.

Mõtiskle, mis tunne oleks olla halvatud mehe asemel. Millised on sinu kogemuste
kohaselt mõned tüüpilised viisid, kuidas inimesed võivad reageerida selle mehe
almuste ehk raha või toidu palumisele?

Loe Apostlite teod 3:4–7 ja leia, mida Peetrus selle mehe heaks tegi.

Mis hakkas sulle silma selles, mida Peetrus ütles ja tegi?

Loe Apostlite teod 3:8 ja leia, mida tegi
mees pärast seda, kui Peetrus „aitas ta
üles” (Ap 3:7).

Mil moel oli õnnistus, mille see mees
sai, suurem kui almused (raha), mida ta
esialgu palus?

Me võime võrrelda seda lugu oma
eluga. Taevane Isa ei pruugi vastata
meie palvetele meie soovitud või
oodatud viisil, kuid Ta vastab alati
nii, nagu on meile parim.

Salmides Apostlite teod 3:1–8 kirjas
olevas loos on ilmselge, et see, mida mees sai, oli suurem sellest, mida ta oli
palunud. Teistel juhtudel aga ei pruugi olla nii selge, et see, mida me saame, on
suurem sellest, mida oleme palunud.
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1. Kirjuta pühakirjapäevikusse kogemusest, mil Issand vastas su
palvetele teisiti, kui sa olid soovinud, kuid hiljem selgus, et see oli

sulle parim.

Kujuta ette, et sa olid templi juures olnud inimeste seas, kes olid halvatud mehe
tervendamise tunnistajateks. Templi väravast sisenedes olid sa sageli näinud, kuidas
halvatud mees kerjas. Seejärel nägid sa ühel päeval, kuidas ta pärast tervendamist
hüppas ja jooksis. Mis sa arvad, kuidas võis muutuda pärast sellise ime tunnistajaks
olemist sinu suhtumine Peetrusesse ja Johannesesse?

Loe Apostlite teod 3:9–11 ja leia, kuidas inimesed selle mehe tervendamisele
reageerisid.

Apostlite teod 3:12–26
Peetrus tunnistab Jeesusest Kristusest ja jutlustab meeleparandusest
Loe Apostlite teod 3:12–18 ja leia, kuidas Peetrus rahvale halvatud mehe
tervendamist selgitas. Pane tähele, kellele Peetrus mehe tervendamise au andis.

Me õpime Peetruse sõnadest ja tegudest, et Jeesuse Kristuse teenijad võivad
teha imesid usu kaudu Tema nimesse.

Loe Apostlite teod 3:19 ja leia, mida Peetrus rahvast tegema kutsus. (Ap 3:19–21 on
kuldsalmid. Võiksid need eriliselt ära märkida, et neid tulevikus üles leida.)

Peetrus andis lootust neile, kellele ta rääkis, õpetades, et ka nemad võivad lõpuks
usu kaudu Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse puhtaks saada.

Pane salmis Apostlite teod 3:19 tähele sõna „hingamiseajad”. Vanem Bruce R.
McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud:

„See määratud aeg, see hingamiseaeg, leiab aset Inimese Poja teise tulemise
ajal, päeval, mil Issand saadab Kristuse taas maa peale.

‥ See on päev, mil „maa uuendatakse ning saab paradiisliku hiilguse”. (10. UA)
See on „uue maa” päev, mida nägi Jesaja (Js 65:17), maailm, mis jääb püsima
siis, kui pahelisus lakkab, kui tuhandeaastase rahuriigi ajastu saab alguse.”
(Conference Report, okt 1967, lk 43)
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Loe Apostlite teod 3:20–21 ja leia, mis
veel sellel ajajärgul aset leiab.

Fraas „oma kohale asetatakse kõik”
salmis Apostlite teod 3:21 viitab
evangeeliumi taastamisele viimsel ajal.
Me õpime salmidest Apostlite teod
3:20–21, et prohvetid on kõikidel
aegadel kuulutanud ette
evangeeliumi taastamisest
viimsel ajal.

Nagu on kirjas salmides Apostlite teod
3:22–26, tunnistas Peetrus, et Mooses
„ja kõik prohvetid Saamueli ajast alates
ja pärast seda” (Ap 3:24) on rääkinud
Jeesusest Kristusest ja hoiatanud Tema
hülgamise tagajärgede eest (vt Ap 3:23).
Tänapäeva ilmutuses kordas ingel
Moroni seda sõnumit Joseph Smithile,
kinnitades Jeesuse Kristuse hülgamise
tagajärgi (vt JSA 1:41).

Kuldsalmid – Apostlite teod 3:19–21
2. Kujuta ette, et sa oled misjonär ja et Kirikuga tutvuja küsib: „Kus

öeldakse Piiblis, et evangeelium taastatakse viimsel ajal?” Vasta
pühakirjapäevikus sellele küsimusele, kasutades salme Apostlite teod 3:19–21 ja
veel vähemalt ühte pühakirjakohta Piiblist. Võiksid vaadata pühakirjajuhist
märksõna „Evangeeliumi taastamine”.
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Peetrus ja Johannes võeti kinni ja viidi
Suurkohtu ette.

Apostlite teod 4–5
Peetrus ja Johannes võetakse kinni ja lastakse vabaks. Ananias ja Safiira valetavad
Peetrusele
Me õpime salmidest Apostlite teod
4:1–31 ja Apostlite teod 5:12–42:
Peetrus ja Johannes võeti Jeesuse
Kristuse nimel tervendamise ja
jutlustamise eest kinni. Peetrus kuulutas
julgelt evangeeliumi Suurkohtu ees, mis
oli „juutide riiginõukogu ja kõrgeim
kohus, nii tsiviil- kui ka kirikuasjades”
(märksõna „Suurkohus”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Pärast
vabastamist jätkasid Peetrus ja Johannes
Jeesuse nimel jutlustamist ja nad võeti
taas kinni. Neile anti peksa, öeldi
uuesti, et nad lõpetaksid Jeesuse
Kristuse nimel kõnelemise, ja lasti
seejärel vabaks. Kuid nad ei lõpetanud
Jeesuse nimel inimeste õpetamist.

Mõtiskle järgneva olukorra üle: noor
mees valmistub misjoniks. Ta teab, et
piiskop esitab talle küsimusi tema
väärilisuse kohta misjonil teenida, ja ta mõtleb, kas ta peaks piiskopile rääkima
tõsisest patust, mille ta kunagi korda saatis.

Leia salme Apostlite teod 4:32–5:11 uurides põhimõte, mis aitab sul mõista, kui
tähtis on Jumala teenijatega aus olla.

Me õpime salmist Apostlite teod 4:32, et Peetruse ajal elasid pühad (Kiriku liikmed)
pühitsemise seaduse järgi, mis tähendab, et nad olid teinud Jumalaga lepingu, et
jagavad vabatahtlikult oma füüsilist vara, nii et kõigi vajadused saaks rahuldatud.

Loe salme Apostlite teod 4:34–35 ja leia, kuidas nad oma vara Issandale pühitsesid.

Loe salme Apostlite teod 5:1–2 ja leia, mida abielupaar, kelle nimed olid Ananias ja
Safiira, maamüügist saadud rahaga tegid.

Millise tõsise patu Ananias ja Safiira korda saatsid?

Loe salme Apostlite teod 5:3–4 ja leia, mida Peetrus Ananiasele ütles.

Kellele 4. salmi kohaselt Ananias lõppkokkuvõttes valetas?

Me õpime Peetruse vastusest, et kui me Jumala teenijatele valetame, siis on see
sama kui valetada Jumalale endale.

Loe salme Apostlite teod 5:5–11 ja leia, mis Ananiase ja Safiiraga nende lepingu
rikkumise ning Peetrusele ja Jumalale valetamise tagajärjel juhtus.
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President Gordon B. Hinckley on õpetanud, mida me võime tagajärgedena
kogeda, kui Issandale või Tema teenijatele valetame: „Meie ajal ei sure ebaausad
nii nagu Ananias ja Safiira, aga miski neis sureb. Südametunnistus rõhub, iseloom
jääb kängu, enesest lugupidamine hävib, ausameelsus sureb.” (We Believe in
Being Honest. – Ensign, okt 1990, lk 4)

3. Tuleta meelde lugu noorest mehest, kes valmistus misjonile
minemise vestluseks. Kirjuta pühakirjapäevikusse sellele noorele

mehele kiri, milles selgitad, mida ta peaks preesterluse juhile valetamise
kohta teadma.

Mõtiskle sellele, millised õnnistused tulevad, kui oled Issanda teenijatega
täiesti aus.

Me õpime Ananiase ja Safiira loost, et preesterluse juhtidega on vaja olla täiesti aus.
Lisaks sellele peaksime ka teistega läbi käies kõiges ausad olema. Mida tähendab
sinu jaoks olla teistega läbi käies kõiges aus?

President Hinckley õpetas edasi: „Need, kes elavad aususe põhimõtte järgi, teavad, et Issand
õnnistab neid. Neile kuulub hinnaline õigus hoida pea püsti tõe päikesevalguses, tundmata häbi
ühegi inimese ees. Teisest küljest, kui ükskõik millises selle Kiriku liikmes on vaja midagi muuta,
saagu see alguse siit, kus me praegu seisame.” (We Believe in Being Honest, lk 5)

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 4. ja 5. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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18. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Apostlite teod 6–7
Sissejuhatus
Apostlid asetasid ametisse seitse jüngrit, et nad Issanda tööle kaasa aitaksid.
Stefanos, üks väljavalitutest, tegi palju imesid. Mõned juudid süüdistasid teda
jumalateotuses ja tõid ta Suurkohtu ette, kus tal paluti näidata, et Jumal teda
toetab. Olles noominud juute Päästja hülgamise eest, nägi Stefanos Taevast Isa ja
Jeesust Kristust. Seejärel aeti ta linnast välja ja visati kividega surnuks.

Apostlite teod 6:1–8
Valiti seitse jüngrit, kes aitasid apostlitel tööd teha
Uurides salme Apostlite teod 6:1–8 leia konkreetne probleem, millega Kiriku
algusaegade juhid silmitsi seisid.

Loe salme Apostlite teod 6:1–2 ja leia, millisele probleemile kreekakeelsed juudid
apostlite tähelepanu juhtisid.

„Kiriku kiire kasv ei võimaldanud apostlitel enam kõikide liikmete vajaduste eest ise hoolt kanda.
Kreeka keelt kõnelevad juudid-kristlased tundsid, et nende lesed olid hooletusse jäetud, ja
nurisesid heebrealaste vastu, kes olid palestiinlastest juudid-kristlased.” (New Testament Student
Manual, Church Educational System manual, 2014, lk 288)

Loe salme Apostlite teod 6:3–6 ja leia, kuidas lahendasid apostlid probleemi kanda
hoolt Kiriku liikmete isiklike vajaduste eest, nii et see ei takistaks neil täita nende
apostlikohust viia evangeelium kõikidele rahvastele (vt Mt 28:19).

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud
nende seitsme mehe ülesannete kohta: „Neile määratud töö oli seotud ajalike
asjade valdkonnaga, millega tavaliselt tegeles Aaroni preetserlus, seega jäid
apostlid vabaks, et nad saaksid tegeleda Melkisedeki preesterluses teenimise
keerulisemate asjadega.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd,
1965–1973, 2. kd, lk 65)

Milliseid omadusi pidid inimesed otsima nendes, keda valiti abi andma?

Mille poolest sarnaneb see protsess sellega, mida Issand teeb tänapäeval oma
Kirikus, et olla kindel, et liikmete vajaduste eest hoolt kantakse?
____________________

Me saame ühe tõena nendest salmidest õppida, et väärilised Kiriku liikmed
kutsutakse appi, et teiste vajadusi rahuldada.

1. Kiriku kutsetes antakse inimestele konkreetsed kohustused
rahuldada teiste vajadusi. Mõtiskle, kuidas mõjutab väärilisus

inimese võimet teiste vajadusi rahuldada. Seejärel kirjuta pühakirjapäevikusse

342



mõnest oma kogemusest, kuidas keegi ustavalt oma kutses teenides sind või
mõnd su tuttavat aitas. Kirjuta, millist tänu sa sellise teenimise eest tunned.

Loe salme Apostlite teod 6:7–8 ja leia, millised positiivsed tulemused olid nende
seitsme väärilise jüngri kutsumises teiste vajadusi rahuldama.

Apostlite teod 6:9–7:53
Stefanos tuuakse Suurkohtu ette ja ta tunnistab, et nad on Messia hüljanud
Kas oled kunagi keelanud kedagi, kes on püüdnud sind aidata, või on keegi teine
keelanud sind, kui oled püüdnud teda aidata? Milline oli selle inimese suhtumine,
kes püüdis aidata, ja selle oma, kes abist keeldus?

Miks me mõnikord ei lase teistel ennast aidata? Mõtiskle, millised tagajärjed võivad
kaasneda, kui järgmistes olukordades abist keeldutakse: kodutööde tegemine,
toiduvalmistamine, oma elu tähtsate probleemide lahendamine ja selle
otsustamine, kas minna põhimisjonile.

Üheks viisiks, kuidas Taevane Isa meid aitab, on Püha Vaimu kaudu. Uurides salme
Apostlite teod 6:9–7:53, leia, millised on Pühale Vaimule vastuseismise tagajärjed.

Nagu on kirjas salmis Apostlite teod 6:9, vaidlesid paljud inimesed, kes Jeesusesse
Kristusesse ei uskunud, Stefanosega, kui ta evangeeliumi õpetas. Loe salme
Apostlite teod 6:10–11 ja leia, mida need mehed tegid, kui ei suutnud Stefanose
õpetuse tarkusele ja vaimule vastu seista.

Salmides Apostlite teod 6:12–14 on kirjas, et Stefanos toodi juudi valitseva nõukogu
(Suurkohtu) ette ja et valetunnistajad süüdistasid teda jumalateotuses ehk
„lugupidamatu[s] ja aukartusetu[s] kõnepruu[gis] Jumalast või pühadest asjadest
rääkides [nagu nt Tema tempel, Tema seadus ja Tema prohvet].” (Märksõna
„Jumalateotus”. – Pühakirjajuht) Stefanose puhul süüdistas Suurkohus teda
alusetult templi ja Moosese seaduse vastu rääkimises (vt Ap 6:13–14). Suurkohtu
liikmed võitlesid Stefanose vastu ja soovisid ta lõpuks tappa.

Loe salmi Apostlite teod 6:15 ja leia, mis oli Stefanose välimuse juures ebaharilikku,
kui ta kohtu ees seisis.

Stefanos kirgastati kohtu ees. Kirgastumine on „inimeste seisund, keda on väliselt
ja olemuselt ajutiselt muudetud – st viidud kõrgemale vaimsele tasandile – nii, et
nad suudavad taluda taevaste olendite juuresolekut ja hiilgust” (märksõna
„Kirgastumine”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). See püha kirgastumine oli üks
viis, kuidas Jumal inimestele näitas, et Ta toetas Stefanost ja tema sõnumit (vt
Bruce R. McConkie. Doctrinal New Testament Commentary, 2. kd, lk 67).

Salmides Apostlite teod 7:1–50 selgitatakse, et talle esitatud süüdistuste peale
rääkis Stefanos veidi Iisraeli ajaloost, eriti sellest, kuidas iisraellased hülgasid
korduvalt Moosese ja seaduse, mille Issand rahvale Siinai mäe juures andis. Loe
salmi Apostlite teod 7:37 ja leia, kellest Mooses prohvetlikult kuulutas, et Iisraeli
lapsed temast ühel päeval kuulevad.

Selles salmis mainitud prohvet oli Jeesus Kristus.

Loe salme Apostlite teod 7:51–53 ja leia, kuidas Stefanos võrdles juutide juhte tema
päevil muistsete iisraellastega, keda ta kirjeldas. „Kangekaelsed” ja
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„ümberlõikamatud südamest” viitavad juutide patusele uhkusele ja pahelisele
südamele.

Salmis Apostlite teod 7:52 on kirjas, et Stefanos süüdistas juutide juhte „Õige” ehk
siis Päästja hülgamises.

Me saame nendest salmidest ühe tõena õppida, et Pühale Vaimule
vastupanemine võib viia Päästja ja Tema prohvetite hülgamiseni.

Püha Vaim tunnistab Jeesusest Kristusest ning sellest, et Tema ja Ta prohvetite
sõnad on tõde. Seepärast nõrgendab Pühale Vaimule vastupanemine inimese
tunnistust ning tema otsusekindlust Päästjat ja Tema prohveteid järgida.

Mõtle, kuidas võib inimesel tekkida kiusatus järgmistes olukordades Pühale
Vaimule vastu panna:

• Kui valida meelelahutust ja meediat

• Kui tuleb otsustada, kas järgida prohveti nõuandeid kohtamas käimisel

• Kui tuleb otsustada, kas rakendada meeleparanduse põhimõtteid, mida Jeesus
Kristus ja Tema prohvetid on õpetanud

2. Mõtiskle sellele, kuidas sa ise Püha Vaimu õhutusi vastu võtad.
Kirjuta pühakirjapäevikusse ajast, mil Püha Vaimu õhutuste

järgimine viis sind õige otsuseni või prohvetite ja nende õpetuste
vastuvõtmiseni. Mõtle, mida sa saad teha, et Püha Vaimu mõju vastu võtta.

Mõtiskle ühele asjale, mida saaksid algaval nädalal teha, et aktiivselt Püha Vaimu
mõju oma ellu kutsuda. Võiksid oma eesmärgi ja selle täitmise kavatsused
paberilehele kirja panna.

Apostlite teod 7:54–60
Stefanos visatakse kividega surnuks
Sõna katsumus tähendab muret ja kannatusi. Miks võisid sinu arvates Jeesuse
Kristuse järgijad oodata mõningaid katsumusi?

Leia üles õpetused ja põhimõtted
Evangeeliumi õpetuste ja põhimõtete äratundmine pühakirjades nõuab mõtestatud pingutusi ja
harjutamist. Kui uurid pühakirju, otsi kõige olulisemaid tõdesid, mida õpetatakse. Esita küsimusi,
nagu „Mida ma saan nendest salmidest õppida?” või „Milline on selle loo moraal või mõte?”.

Leia salme Apostlite teod 7:54–60 uurides põhimõte, mis sind katsumustes aitaks.

Pärast seda, kui Stefanos juutide pahelisi juhte noomis, said nad vihaseks. Loe
Apostlite teod 7:54–56 ja leia, mida Stefanos nende tagakiusamise ajal koges. Fraasi
„nad kiristasid hambaid ta peale” (Ap 7:54) üheks tähenduseks on, et nad olid
tulvil vägivaldset viha Stefanose vastu ja soovisid tema surma.

Millise põhiõpetuse Jumaluse kohta me saame Stefanose nägemuse
ülestähendusest õppida?
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Stefanos näeb Taevast Isa ja Jeesust Kristust.

Soovi korral võiksid järgmise õpetuse
salmide Apostlite teod 7:55–56 juurde
kirjutada. Taevane Isa, Jeesus Kristus
ja Püha Vaim on
eraldiseisvad isikud.

Loe salme Apostlite teod 7:57–60 ja
leia, mida inimesed Stefanosele tegid.

Mis sulle Stefanose palves silma
hakkab? ____________________

Luukas kirjeldas Stefanose traagilist
surma sõnadega „uinus ta” (Ap 7:60).
Need sõnad võivad viidata õigemeelsele
hingele, kes puhkab surelikkuse
muredest ja leiab rahu, mis saab
sellisele inimesele osaks, minnes
siinsest elust järgmisesse (vt ÕL 42:46).

Mõtiskle, mida Stefanos koges, kui ta
Suurkohtuga silmitsi seisis ning enne
seda, kui ta kinni võeti ja surmati.

Kuidas Jumal Stefanost juutide juhtidega saadud kogemuste kaudu tugevdas?

Lõpeta õpitu põhjal järgmine põhimõte: kui jääme katsumuste ajal Jeesusele
Kristusele ustavaks, ____________________.

Mõtiskle küsimuste üle: kuidas saab Issand olla meiega, kui oleme katsumustega
silmitsi? Kuigi Stefanos kaotas oma elu, siis mille ta võitis?

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Stefanose jaoks tähendas ustavaks jäämine oma elu ohverdamist.
Tõenäoliselt ei pea me tänapäeval ohverdama oma elu, kuid milliseid
ohverdusi võidakse meilt nõuda?

b. Mida ma usun, et saan, kui olen Issandale katsumuste ajal ustav ja teen
nõutud ohverdusi?

c. Mida olen ma juba saanud?

Stefanost peetakse üldiselt esimeseks kristlasest märtriks. Lisaks sarnanes ta
Jeesusega: mõlemad, nii tema kui ka Jeesus, seisid kohtumõistmiseks kohtu ees,
kuulutasid vaenlase ees seistes tõde, andsid oma elu õigemeelsel eesmärgil ja
ütlesid surres isegi sarnaseid sõnu (vt Lk 23:33–34, 46; Ap 7:59–60).

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 6. ja 7. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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18. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Apostlite teod 8
Sissejuhatus
Kiriku tagakiusamise tõttu Jeruusalemmas hajusid Kiriku liikmed laiali Juuda- ja
Samaariamaale. Filippus teenis Samaarias, kus paljud Jeesuse Kristuse
evangeeliumi vastu võtsid. Pärast seda, kui Peetrus ja Johannes andsid uutele
pöördunutele Püha Vaimu anni, püüdis nõid Siimon preesterlust osta. Hiljem
juhatas Jumal Filippuse Etioopia kojaülema juurde, kellele Filippus õpetas Jeesusest
Kristusest ja ristis ta.

Selle õppetunni jooksul võiksid sa soovi korral vaadata Piibliga seotud kaarte,
täpsemalt kaarti nr 13 „Apostel Pauluse misjonirännakud”, ning otsida üles linnad
ja kohad, millest sa loed.

Evangeeliumi õpetamise ja õppimise alused
Seminari igas pühakirjade uurimise õppetunnis keskendutakse pigem pühakirjasalmidele kui
konkreetsele arusaamale, teemale, õpetusele või põhimõttele. Õppetunnid sisaldavad
evangeeliumi õpetamise ja õppimise aluseid, mis hõlmavad pühakirjasalmide konteksti ja seda,
kuidas sa saad aru sisust ja kontekstist ning tunned ära, mõistad ja tunnetad evangeeliumi
õpetuste ja põhimõtete õigsust ja tähtsust ning rakendad neid. Kui uurid pühakirju neid asju
silmas pidades, suureneb sinu arusaam pühakirjadest ning tunnistus pühakirjadest ja seal
õpetatud tõdedest.

Apostlite teod 8:1–25
Filippus teenib Samaarias, kus nõid Siimon püüab osta preesterlust
Mida sa ostaksid, kui saaksid suure summa raha? ____________________

Mõned inimesed usuvad, et raha eest saab kõike osta. Kuid raha eest ei saa osta
mõningaid kõige väärtuslikumaid asju elus. Leia Apostlite tegude 8. peatükki
uurides Jumala and, mida ei saa osta.

Sa õppisid Apostlite tegude 7. peatükist jünger Stefanose surmast tagakiusajate
käes. Loe salme Apostlite teod 8:1–5 ja leia, mida Kiriku liikmed tegid, kui Kirikut
Jeruusalemmas taga kiusati.

Pane 5. salmis tähele nime Filippus. Filippus oli üks seitsmest jüngrist, kes asetati
ametisse, et aidata kahteteist apostlit Kiriku liikmete vajaduste eest hoolitsemisel
(vt Ap 6:5).

Viita 17. õppenädala 1. päeva õppetunnis olevale kaardile „Ülevaade apostlite
tegudest” ja loe Päästja korraldusest oma apostlitele, mis on kirjas salmis Apostlite
teod 1:8. Kuidas aitas Filippus salmi Apostlite teod 8:5 kohaselt seda
korraldust täita?

Loe salme Apostlite teod 8:6–8 ja leia, kuidas samaarlased Filippuse jutlustamisele
ja tema tehtud imedele reageerisid.

Loe Apostlite teod 8:9–11 ja pane tähele, kuidas selle linna inimesi kirjeldatakse.
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Milline oli Siimoni mõju inimestele?

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on defineerinud
nõidumist kui „kurjade vaimude abil või nende juhtimisel saadud väe
kasutamist” (Mormon Doctrine, 2. vjl, 1966, lk 747).

Loe salme Apostlite teod 8:12–13 ja leia, kuidas Siimon Filippuse jutlustamisele
reageeris.

Kuidas nähtud imed ja vägevad teod 13. salmi kohaselt Siimonit mõjutasid?

Me õpime salmidest Apostlite teod 8:14–16, et Peetrus ja Johannes tulid
Samaariasse, kui olid kuulnud, et sealsed inimesed on Jumala sõna vastu võtnud.
Nad palvetasid, et usulepöördunud samaarlased saaksid Püha Vaimu anni.

Loe salmi Apostlite teod 8:17 ja leia, mida Peetrus ja Johannes uute Kiriku liikmete
jaoks Samaaria linnas tegid.

See lugu näitlikustab õpetust: pärast ristimist antakse volitatud preesterluse
hoidjate poolt käte pealepanemisega Püha Vaimu and.

Loe salme Apostlite teod 8:18–19 ja leia, millise pakkumise Siimon Peetrusele tegi.

Kui sa oleksid olnud Peetruse asemel, siis mida sa oleksid Siimonile vastanud?
____________________

Loe Apostlite teod 8:20–24 ja leia, mida Peetrus Siimonile preesterluse saamise
kohta õpetas.

Preesterlust ei saa raha eest osta. Kuna
preesterlus kuulub Jumalale, saab seda
üksnes Tema tahte kohaselt anda. Jumal
on määranud kindlaks viisi, kuidas
preesterlust saadakse (vt 5. UA).

Miks ei võinud salmide Apostlite teod
8:21–23 kohaselt Siimon veel preesterlust saada? Mil moel sinu arvates Siimoni
„süda ei ol[nud] avameelne Jumala ees” (Ap 8:21)? Vaata Alma 41:11, et mõista,
mida tähendab olla „viha sapis” (Ap 8:23).

See lugu õpetab tõde: preesterlus antakse vastavalt Jumala tahtele ja
väärilisuse nõuetele.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on minu arvates tähtis teada, et preesterlus antakse inimesele üksnes
vastavalt Jumala tahtele ja väärilisuse nõuetele?

b. Loe Õpetus ja Lepingud 121:36–42. Milliste põhimõtete järgi tuleb
preesterlust kasutada? Mis juhtub mehega, kel tekib kiusatus kasutada
preesterlust „mingilgi määral õigemeelsusetu[lt]” (ÕL 121:37)?
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Me õpime salmist Apostlite teod 8:25, et Peetrus ja Johannes jutlustasid
evangeeliumi paljudes samaarlaste külades.

Apostlite teod 8:26–40
Filippus õpetab ja ristib Etioopia kojaülema

2. Mõtle olukordadele, mil sul oli või on vaja, et keegi sind juhataks.
Pane pühakirjapäevikusse kirja mõned olukorrad, mil võiksid

kedagi teist juhatada. (Mõtle sihtkohtadele või asjadele, mida hästi tead, või
annetele, mida oled arendanud.)

Kui uurid ülejäänud Apostlite tegude 8. peatükki, leia tähtis viis, kuidas sa saad teisi
juhatada.

Loe salmi Apostlite teod 8:26 ja leia, kes juhatas Filippust Gaasa poole minema.
(Võiksid vaadata, kus asub Piibli kaardil nr 11 „Püha maa Uue Testamendi
ajal” Gaasa.)

Loe Apostlite teod 8:27–28 ja leia, keda Filippus teel kohtas.

Mida Etioopia kojaülem oma tõllas tegi?

Loe salme Apostlite teod 8:29–35 ja leia, mida Filippus ja Etioopia kojaülem
koos tegid.

Võiksid 29. salmis ära märkida, kes õhutas Filippust Etioopia kojaülema tõlla juurde
minema. Võiksid märkida 31. salmis ära, mida Etioopia kojaülem ütles, et ta Jesaja
kirjutistest arusaamiseks vajab. Soovi korral kirjuta Jesaja 53:7–8 ristviitena
pühakirjas salmide Apostlite teod 8:32–33 juurde.

Kasuta sõnu juhatada, õhutused ja võimalused, et lõpetada põhimõte, mida me
saame Filippuse kogemusest õppida: kui me pöörame tähelepanu
____________________ Jumalalt, võime me saada ____________________ , et
aidata ____________________ teisi Jeesuse Kristuse juurde.

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, kui
tähtis on aidata teisi Päästja juurde juhatada: „Kindlasti on igaühe jaoks meist
inimeksistentsi kõige kõrgem ja püham eesmärk „tul[la] Kristuse juurde” [ÕL
20:59], pidada kinni Tema käskudest ja järgida Tema eeskuju teel tagasi Isa
juurde. Teine olulisim ülesanne elus on ilmselt aidata seda teha ka teistel – ka
neid õpetada, veenda ja palvemeelselt sellele lunastuse rajale juhatada. Võib-olla

just sellepärast on president David O. McKay kord öelnud: „Ühelgi mehel [või naisel] ei saa olla
suuremat vastutust, kui olla Jumala laste õpetaja.” [Conference Report, okt 1916, lk 57].” (A
Teacher Come from God. – Ensign, mai 1998, lk 25)

3. Vali välja üks või mitu järgmistest olukordadest:

1. olukord: noor mees, kelle sõber sa oled, kuulub teise kristlikusse kirikusse.
Ühel päeval tunned sa lõunasöögi ajal õhutust talle Kirikust rääkida.

2. olukord: sa näed koolist koju kõndides üht noort naist nutmas. Sa tunned
temas ära oma koguduse liikme, kes pole mitu aastat kirikukoosolekutel
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käinud. Sa tunned õhutust temaga rääkida. Kui sa püüad teda lohutada, räägib
ta sulle oma murest ja küsib: „Miks mina ei võiks olla lihtsalt õnnelik?”

3. olukord: noorel mehel, kellega sa suhtled sotsiaalmeedia vahendusel, suri
hiljuti ema. Sa tunned õhutust vastata tema viimasele postitusele: „Tunnen end
praegu nii üksildasena. Soovin, et keegi mõistaks mind.”

Pane pühakirjapäevikusse kirja, mida sa võiksid öelda ja teha, et aidata seda
inimest Jeesuse Kristuse juurde juhatada. Vasta oma kirjelduses küsimustele:

a. Milliseid evangeeliumitõdesid ma jagaksin, et aidata juhatada seda inimest
Jeesuse Kristuse juurde?

b. Milline on üks pühakirjakoht, mida ma seda inimest uurima kutsuksin?

c. Mida ma kutsuksin seda inimest tegema?

Loe salme Apostlite teod 8:36–40 ja leia, mis sündis, kui Filippus Etioopia
kojaülemale Jeesusest õpetas.

4. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mõlemale küsimusele:

a. Millal ja kuidas olen ma aidanud kedagi Jeesuse Kristuse juurde juhatada?

b. Millal ja kuidas on keegi aidanud mind Jeesuse Kristuse juurde juhatada?

Kui sa alustad oma päeva isikliku palvega, otsi Püha Vaimu juhatust, mis sind
õhutaks. Seejärel kuula oma päevatoimetusi tehes Jumala õhutusi, mis võivad
aidata sul teisi Jeesuse Kristuse juurde juhatada.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 8. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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18. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Apostlite teod 9
Sissejuhatus
Kui Saulus (keda hiljem hakati kutsuma Pauluseks) rändas Damaskuses, ilmus talle
Jeesus ja Saulus jäi pimedaks. Kui Ananias ta terveks tegi, sai Saulus ristitud ja
hakkas Damaskuses jutlustama. Saulus läks hiljem Jeruusalemma ja ühines seal
jüngritega, kuid kui kreeka keelt kõnelevad juudid ähvardasid võtta Sauluse elu,
saatsid apostlid ta Tarsosesse. Peetrus tegi imesid Lüddas ja Joppes.

Apostlite teod 9:1–9
Saulusele ilmub Damaskuse teel Jeesus
Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud meie
vajadusest andestada:

„Meis paljudes on midagi sellist, mis elus varem tehtud vigu – ei meie enda ega
ka teiste omi – eriti andestada ega unustada ei lase. See ei ole hea. See ei ole
kristlik. See on absoluutne vastand Jeesuse Kristuse lepituse suurejoonelisusele ja
majesteetlikkusele. ‥

Laske inimestel meelt parandada. Laske inimestel areneda. Uskuge, et inimesed
võivad muutuda ja areneda. Kas see on usk? Jah! Kas see on lootus? Jah! Kas see

on ligimesearmastus? Jah! Üle kõige on see ligimesearmastus, Kristuse puhas armastus.” (The
Best Is Yet to Be. – Ensign, jaan 2010, lk 25–26)

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised on mõned olukorrad, mil minu jaoks on tähtis lasta teistel muutuda
ja areneda ning uskuda, et nad saavad seda teha?

b. Miks on minu jaoks tähtis uskuda, et mina võin muutuda ja areneda?

Uurides Apostlite tegude 9. peatükki, leia tõed, mida me saame õppida kellegi
kogemusest, kes muutus ja arenes.

Enamik Apostlite tegude 9. peatüki teksti keskendub Sauluse-nimelise mehe
kogemustele. „Saulus oli sündinud Tarsoses, kreekakeelses linnas Kiliikias (vt Ap
21:39). Ta oli sünni järgi Rooma kodanik (vt Ap 16:37) ja rääkis „heebrea keeli”
(tõenäoliselt aramea keelt) ja kreeka keelt (Ap 21:37–40). Ta oli juut Benjamini
suguharust (vt Rm 11:1) ja pühendunud variser (vt Ap 23:6), kes tulihingeliselt
Jeesuse Kristuse järgijaid jälitas ja piinas (vt Ap 9:1–2). Hiljem tunti teda tema
ladinakeelse nime Paulus järgi [vt Ap 13:9].” (New Testament Student Manual,
Church Educational System manual, 2014, lk 294) Saulus oli saanud hariduse
Jeruusalemmas Gamaalieli käest (vt Ap 22:3), kes oli väga tuntud variser ja juudi
seaduse austatud õpetaja (vt Ap 5:34–40).

Esimest korda loeme Saulusest Apostlite tegude 7. peatükis, kus kirjeldatakse
jünger Stefanose kividega surnuks viskamist. Sa ehk mäletad, et need, kes
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Stefanose kividega surnuks viskasid, asetasid oma riided Sauluse jalge ette (Ap
7:58–59).

Loe Apostlite teod 8:1–3; 9:1–2 ja leia, kuidas Saulus Jeesuse Kristuse järgijaid
kohtles.

Loe salme Apostlite teod 9:3–6 ja leia, mida Saulus koges, kui ta oli teel
Damaskusesse, et seal elavad Jeesuse Kristuse jüngrid kinni võtta.

Pöörake tähelepanu, et ingliskeelses VAP Piiblis on 5. salmis fraas „astla vastu
takka üles lüüa”. Selgitage, et „astel viitab teravaotsalisele kepile, millega loomi
liikuma aetakse. Selle asemel, et edasi liikuda, löövad kangekaelsed loomad
mõnikord takka, sõna otseses mõttes „astla vastu takka üles”. Selline reaktsioon
ainult suurendab looma häda, kuna peremees teda tugevamini torkab. Päästja ütleb
selgelt, et kui Saulus jätkab Tema vastu võitlemist, toob ta ainult endale häda.
Kreeka kirjanduses oli „astla vastu takka üles lüüa” hästi tuntud Jumala vastasuse
metafoor” (New Testament Student Manual, lk 295).

Paluge õpilastel märkida soovi korral ära, et ingliskeelses VAP Piiblis on salmis
Apostlite teod 9:6 kirjas Sauluse küsimus: „Issand, mida sa tahad, et ma teeksin?”
Mida Sauluse küsimus sulle tema kohta õpetab?

Joseph Smithi tõlke kohaselt salmile Apostlite teod 9:7 nägid Sauluse reisikaaslased
valgust, kuid ei kuulnud Jeesuse häält, kui Ta Saulusega rääkis (vt JST, Apostlite
teod 9:7).

Pärast nägemust jäi Saulus pimedaks. Ta talutati Damaskusesse ning ta ei söönud
ega joonud kolm päeva.

Kujuta ette, et oled Saulus. Kui sa oleksid agressiivselt Jeesuse Kristuse jüngreid
taga kiusanud, mida sa oleksid tol hetkel mõelnud ja tundnud?

Apostlite teod 9:10–22
Damaskuse Ananias tervendab Sauluse, kes saab ristitud ja jutlustab Jeesusest
Kristusest
Loe Apostlite teod 9:10–12 ja leia, mida Issand käskis teha Ananiasel, õigemeelsel
Kiriku liikmel Damaskuses.

Pea meeles, et Sauluse esialgne kavatsus oli minna Damaskusesse, et
Ananiase-sarnased inimesed kinni võtta. Kui sa oleksid Ananias ja teaksid, milline
on Sauluse maine, mida sa mõtleksid, kui Issand annaks sulle sellise juhise?

Loe salme Apostlite teod 9:13–16 ja leia, mida Issand Ananiasele Sauluse
kohta õpetas.

Mille poolest erines Issanda nägemus Saulusest Ananiase nägemusest?
____________________
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Ananias õnnistas Saulust, et ta saaks oma
nägemise tagasi.

Pane salmis Apostlite teod 9:15 tähele, et Issand oli valinud Sauluse jaoks
konkreetse töö teha. Teades Sauluse tausta, siis mis valmistas teda ette jutlustama
„paganate[le] ja kuningate[le] ning Iisraeli laste[le]”? (Soovi korral viita Sauluse
kirjeldusele, mida selles õppetunnis varem lugesid.)

Mis Issanda sõnul salmi Apostlite teod 9:16 kohaselt Paulusega veel juhtub, kuigi
temast saab paganate ja kuningate ees valitud riist?

Me saame salmidest Apostlite teod 9:13–16 õppida kaks tõde: Issand näeb meid
sellistena, kelleks me võime saada, ja Issand näeb meie potentsiaali Teda
Tema töös aidata.

2. Kujuta nendele tõdedele mõeldes ette, millisena Jumal sind näeb.
Joonista pühakirjapäevikusse lihtne autoportree ning loetle mõned

enda omadused ja iseloomujooned, mida Issand sinu arvates saab kasutada, et
võiksid Talle Tema töös abiks olla.

Pane salmis Apostlite teod 9:17 tähele,
et Ananias õnnistas Saulust, et ta saaks
nägemise tagasi ja oleks täis Püha
Vaimu. Kui Jumal salmide Apostlite
teod 9:18–20 kohaselt Sauluse
nägemise taastas, siis kuidas nägi
Saulus Issandat teisiti kui varem?

Sauluse meeleparandus, ristimine ja
jutlustamine näitasid tema usku
Jeesusesse Kristusesse ja allaheitlikkust
Issanda tahtele.

Loe Apostlite teod 9:21–22 ja leia,
kuidas inimesed Sauluse jutlustamisse suhtusid.

Küsimus, mida Saulus salmis Apostlite teod 9:6 Issandalt küsis, näitas tema
alandlikkust ja soovi alistuda Issanda tahtele. Kui me usaldame Issanda tahet
nagu Saulus, siis me võime muutuda ja täita potentsiaali, mida Ta meis näeb.

Selleks, et paremini mõista, mida tähendab Issanda tahte usaldamine, kujuta ette,
et sul on üks tükk pehmet savi ja teine tükk, mis on juba kõvaks kuivanud. Mille
poolest erineb pehmest savist millegi voolida proovimine kõvaks muutunud savist
millegi voolida proovimisest?

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas võib neid kahte savitükki võrrelda inimese allaheitlikkusega Issanda
tahtele?

b. Kuidas on allaheitlikkus Issandale aidanud mul ja teistel muutuda ja täita
potentsiaali, mida Issand minus või neis näeb?

Mõtiskle kuidas Sauluse küsimus: „Issand, mida sa tahad, et ma teeksin?” salmis
Apostlite teod 9:6 käib sinu elu kohta.
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President Ezra Taft Benson õpetas: „Keegi ei saa esitada elus tähtsamat
küsimust, kui esitas Paulus: „Issand, mida sa tahad, et ma teeksin?”” Keegi ei
saa võtta ette midagi tähtsamat kui järgida rada, mis toob talle vastuse sellele
küsimusele, ja siis teha selle vastuse järgi.” (Listen to a Prophet’s Voice. – Ensign,
jaan 1973, lk 57)

Jätka siirast palvetamist, et sellele küsimusele vastust leida, ja tegutse saadud
õhutuste ajel.

Apostlite teod 9:23–31
Sauluse elu ohustatakse Damaskuses ja seejärel Jeruusalemmas ning apostlid
saadavad ta Tarsosesse
Me loeme salmidest Apostlite teod 9:23–26, et Damaskuse juudid pidasid salanõu
Sauluse tapmiseks, kuid Kiriku liikmed aitasid tal linnast põgeneda. Samuti loeme,
et Saulus läks Jeruusalemma, kus ta „püüdis ‥ liituda jüngrite hulka, aga nemad
kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger” (Ap 9:26).

Miks olid sinu arvates Kiriku liikmed tõrksad uskuma, et Saulusest oli saanud
Jeesuse Kristuse jünger?

Me loeme salmidest Apostlite teod 9:27–31, et Kiriku liige Barnabas (vt Ap 4:36–37)
tõi Sauluse apostlite juurde ja rääkis neile Sauluse nägemusest ning tema julgest
jutlustamisest Damaskuses. Seejärel võtsid Kiriku liikmed Sauluse oma osadusse
vastu. Kui kreeka keelt kõnelevad juudid Jeruusalemmas püüdsid Saulust tappa,
saatsid Kiriku juhid ta Tarsosesse. Samuti õpime me salmist Apostlite teod 9:31, et
Kirikul oli rahu Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal ning Kirik kasvas.

Apostlite teod 9:32–43
Peetrus teeb imesid Lüddas ja Joppes
Mõtle kellelegi, kellel sa tahaksid aidata Issanda poole pöörduda ja Temasse
uskuda. Kui uurid Apostlite tegude 9. peatüki ülejäänud osa, leia viis, kuidas sa
saad aidata sel inimesel ja teistel Issanda juurde tulla.

Salmides Apostlite teod 9:32–35 ja Apostlite teod 9:36–42 kirjeldatakse imesid,
mida Peetrus Lüddas ja Joppes tegi. Leia neid salme lugedes Peetruse tehtud imed
ja kuidas inimesed neile reageerisid. Järgmistest selgitustest võib olla abi:
armastusannid salmis Apostlite teod 9:36 on vaestele antud annetused.

Kuidas reageerisid inimesed Lüddas ja Joppes Peetruse teenimisele? Ühe
põhimõttena saame Peetruse eeskujust õppida, et teisi teenides saame aidata
inimestel pöörduda Issanda poole ja Temasse uskuda.

Preesterluse õnnistuste andmine on üheks viisiks, kuidas teisi teenida. Tabiita
(Hirv) eeskuju salmides Apostlite teod 9:36, 39 näitlikustab, kuidas me saame teisi
teenida. Olles „rikas häist tegudest” (Ap 9:36) ja teisi teenides, saame aidata neil
Issanda poole pöörduda.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:
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a. Millal on kellegi teise head teod aidanud mul või teistel tulla Issanda juurde
ja Temasse uskuda?

b. Millisel moel saan ma teisi teenida? (Pane kirja kaks-kolm
konkreetset ideed.)

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 9. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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18. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Apostlite teod 10–12
Sissejuhatus
Jumal ilmutas Peetrusele nägemuses, et evangeeliumi tuleks jutlustada paganatele.
Peetrus õpetas evangeeliumi Korneeliusele ja tema majarahvale ning lahendas
hiljem pinged juutidest pühade seas seoses evangeeliumi jutlustamisega
paganatele. Issanda töö liikus tagakiusamisest hoolimata edasi. Heroodes
Agrippas I, Heroodes Suure pojapoeg, tappis apostel Jaakobuse ning arreteeris
seejärel Peetruse ja pani ta vangi. Peetruse hukkamise-eelsel ööl aitas ingel tal
vanglast põgeneda. Jumala ingel lõi Heroodest ja evangeelium jätkas levimist.

Apostlite teod 10
Jumal ilmutab Peetrusele nägemuses, et evangeeliumi tuleks jutlustada paganatele
Mis annab sulle kindlust kedagi järgida?

Kujuta ette, et oled koos rühma inimestega, kes ära eksivad. Mitmed inimesed
pakuvad välja, et teavad õiget teed, kuid igaüks näitab ise suunda. Mis veenab või
mõjutab sind valima isikut, keda järgida? ____________________

Leia peatükke Apostlite teod 10–12 uurides tõdesid, mis võivad aidata sul saada
kindlust järgida neid, keda Jumal on kutsunud oma Kirikut juhtima.

Uues Testamendis oli kuni tolle ajani jutlustatud evangeeliumi üksnes juutidele,
mõned erandid välja arvatud. Isegi Jeesus jutlustas üksnes „Iisraeli koja kadunud
lammaste[le]” ja käskis oma apostlitel sama teha (vt Mt 10:5–6). Siiski ütles Päästja
oma jüngritele, et pärast seda, kui Püha Vaim tuli nende peale, jutlustavad nad
evangeeliumi „ilmamaa äärteni” (Ap 1:8). Me loeme Apostlite tegude 10. peatükis
tähelepanuväärsest muutusest Kiriku tegutsemises, mis sellele kaasa aitas.

Loe salme Apostlite teod 10:1–2 ja leia üksikasju pagana kohta, kelle nimeks oli
Korneelius.

Korneelius oli väesalga pealik. Pealik oli „väejuht Rooma sõjaväes, kelle alluvuses
oli viiekümne- kuni sajameheline väeüksus. Selline väeüksus moodustas ühe
kuuekümnendiku Rooma leegionist.” (Märksõna „Pealik”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org)

Kiriku tolle aja korra kohaselt ei saanud Korneelius kui pagan Kristuse Kirikuga
liituda enne, kui on kõigepealt juudiusku pöördunud. Kuidas näitas Korneelius
usku Jumalasse, kuigi paganana ei saanud ta Kirikuga ühineda?
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Salmide Apostlite teod 10:3–48
kohaselt sai Peetrus nägemuse, mida ta
esialgu ei mõistnud. Siiski tutvustati
Peetrust Vaimu juhatusel Korneeliusele,
kes oli näinud nägemust, milles ingel
ütles, et Issand on kuulnud Korneeliuse
palveid. Peetrus läks Korneeliuse majja
ning õpetas talle ja ta perele
evangeeliumi. Püha Vaim tuli kõigi
inimeste peale selles majas. Peetrus
mõistis, et tema nägemus, milles tal
kästi süüa loomi, mida peeti roojasteks, oli taevane juhis, et evangeeliumi
jutlustataks paganatele ja neil lastaks saada ristitud esmalt judaismi pöördumata.

1. Täida pühakirjapäevikus järgmised ülesanded:

a. Loe salme Apostlite teod 10:34–35 ja pane kirja oma mõtted või tunded selle
kohta, mida Peetrus nende kahe salmi kohaselt õppis.

b. Loe salmi 2. Nefi 26:33 ja vasta seejärel küsimusele: mida tähendab, et „kõik
on Jumalale ühesugused” (Ap 10:34)?

Mõtle, mida ütleb järgnev väide selle kohta, et Jumalale on kõik ühesugused:

„Jeesuse Kristuse evangeelium on kõigi jaoks. Mormoni Raamatus õpetatakse, et „kõik on
Jumalale ühesugused, ‥ ta ei tõrju ‥ ei musta ega valget, orja ega vaba, meest ega naist” (2Ne
26:33). See on Kiriku ametlik õpetus.

„Kiriku algusaegadest peale on inimesed kõikidest rassidest alati olnud Kirikus oodatud ja neid
on ristitud. ‥

Kirik mõistab ühemõtteliselt hukka rassismi, sealhulgas igasuguse rassismi minevikus nii nende
poolt, kes olid, kui ka nende poolt, kes ei olnud Kirikust. 2006. aastal kuulutas Kiriku president
Gordon B. Hinckley: „Ükski inimene, kes teeb laimavaid märkusi teise rassi kuulujate suhtes, ei
saa pidada end tõeliseks Kristuse jüngriks. Ka ei saa ta arvata, et see on kooskõlas Kiriku
õpetustega. ‥ Mõistkem kõik, et igaüks meist on meie Taevaisa poeg või tütar ja et Taevaisa
armastab kõiki oma lapsi.” [Vajadus suurema heasüdamlikkuse järele. – 2006. a kevadine
üldkonverents]” (Race and the Church: All Are Alike unto God. – mormonnewsroom.org/article/
race-church)

Apostlite teod 11:1–18
Peetrus vaigistab vaidlused juudi pühade seas seoses evangeeliumi jutlustamisega
paganatele
Mida võisid sinu arvates salmist Apostlite teod 10:28 loetu kohaselt juudi pühad
tunda, kui kuulsid Peetruse läbikäimisest paganatega?

Loe salme Apostlite teod 11:1–3 ja leia, kuidas jüngrid Peetruse tegudele
reageerisid.

Salmides Apostlite teod 11:4–15 kirjasoleva kohaselt kirjeldas Peetrus jüngritele
nägemusi, mida tema ja Korneelius olid saanud. Ta rääkis neile, et Korneelius ja
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tema pere olid Jeesuse Kristuse õpetused vastu võtnud ning kogenud seejärel Püha
Vaimu väge samamoodi nagu Peetrus ja teised jüngrid.

Loe salme Apostlite teod 11:16–17 ja leia, mida Peetrus jüngritele lõpetuseks ütles.

Mis sa arvad, mida pidas Peetrus silmas, kui ta ütles: „Kes siis olin mina, et oleksin
võinud Jumalat keelata?” (Ap 11:17)? ____________________

Loe salmi Apostlite teod 11:18 ja leia, kuidas jüngrid Peetruse selgitusele
reageerisid.

Mida tegid jüngrid, kui said teada, et Jumal oli Peetrust juhtinud?

Me võime sellest loost õppida ühe põhimõttena järgmist: kui me teame, et need,
kes Kirikut juhivad, on juhitud Jumala poolt, võime me neid veendunult
toetada ja järgida. See põhimõte on leidnud kinnitust viimse aja pühakirjades, kus
on kirjas, et Jumal on ilmutanud oma tahte neile, kes hoiavad preesterluse võtmeid,
et Kirikut juhtida (vt ÕL 1:38; 28:2, 7; 42:11; 107:65–66).

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele ja täida ülesanne:

a. Kuidas olen ma saanud teada, et Jumal juhib neid, kes Kirikut juhivad?

b. Millist prohvetite nõuannet olen ma otsustanud järgida, kuna tean, et Jumal
juhib prohveteid?

3. Pane pühakirjapäevikusse kirja eesmärk, mis aitab sul saada
tugevamat tunnistust sellest, et Jumal juhib neid, kes Kirikut

juhivad.

Apostlite teod 11:19–30
Issanda töö liigub tagakiusamisest hoolimata edasi
Salmides Apostlite teod 11:19–26 on kirjas, et tagakiusamise tõttu olid mõned
jüngrid hajutatud üle kogu piirkonna, kuid nad jutlustasid ustavalt Jeesuse Kristuse
evangeeliumi igal pool, kuhu nad läksid. Salmides Apostlite teod 11:27–30 on
kirjas, et prohvetid läksid „Jeruusalemmast ‥ Antiookiasse” ja et üks prohvetitest,
Aagabus, tunnistas, et on tulemas suur nälg. Seejärel tehti ettevalmistusi Juudamaa
inimeste olukorra leevendamiseks.
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Apostlite teod 12:1–17
Heroodes tapab Jaakobuse ja võtab kinni Peetruse, kes imelisel kombel
vanglast põgeneb
Kompass näitab põhjasuunda, sest
magnetiline põhjapoolus tõmbab
kompassi magnetit põhja suunas.
Joonista kuhugi kompassi lähedale X
(mitte põhjasuuna) ja kujuta ette, et X
kujutab käes hoitavat magnetit.

Kuidas see magnet kompassinoolt
mõjutab?

Kuidas mõjutab see meie võimet õigesti
otsustada, kuhupoole me
peaksime minema?

Uurides Apostlite tegude 12. peatükki,
leia, mis võib mõjutada meie võimet
teha õigeid otsuseid.

Pärast Stefanose märtrisurma kogesid Kiriku liikmed Jeruusalemmas ja selle
ümbruses üha suurenevat tagakiusamist. Loe salme Apostlite teod 12:1–4 ja leia,
kuidas kuningas Heroodes Agrippas selles tagakiusamises osales.

Kelle oli Heroodes tappa lasknud?

2. salmis mainitud Jaakobus oli apostel Jaakobus, kes oli apostel Johannese vend ja
Sebedeuse poeg. Ülestähenduste kohaselt oli Jaakobus esimene apostel, kes
varakristlikus kirikus märtrina suri. Samuti oli ta koos Peetruse ja Johannesega
Esimese Presidentkonna liige.

Kes tundsid salmi Apostlite teod 12:3 kohaselt Jaakobuse surma üle rõõmu?

Sõna „juudid” viitab 3. salmis mõjukatele juutide juhtidele Jeruusalemmas, kes
julgustasid Jeesuse Kristuse Kiriku tagakiusamist. Heroodes Agrippas „tahtis väga,
et teda peetaks ortodoksseks juudiks” (märksõna „Herod”. – Bible Dictionary) ja
püüdis neile juutide juhtidele heameelt valmistada. Kirjuta kompassi lähedale X-i
juurde: kui me püüame heameelt valmistada pigem teistele kui Jumalale, siis ‥.

Mida Heroodes tegi, kui ta nägi, et Jaakobuse tapmine juutide juhte rõõmustas?

Mõeldes kompassi pildile ja X-ile, siis kuidas soovis Heroodes pigem teisi
rõõmustada kui seda, et tema elu suunaks Jumal?

Lõpeta Heroodese näitest õpitu kohaselt järgmine põhimõte: kui me püüame
heameelt valmistada pigem teistele kui Jumalale, siis ____________________.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised on lisaks Heroodesele veel mõned näited, mis näitavad, kuidas soov
valmistada heameelt pigem teistele kui Jumalale paneb inimese
pattu tegema?
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Issanda ingel päästis Peetruse vanglast.

b. Millisel moel võib soov teistele heameelt valmistada mind Taevasest Isast
kaugemale juhtida? Mida ma teen, et mitte lasta end pattu juhtida?

Mõtiskle, millisel moel võib soov teistele heameelt valmistada sind Taevasest Isast
kaugemale juhtida.

Loe salme Apostlite teod 12:5–6. Mida Kiriku liikmed sel ajal tegid?
____________________

Loe salme Apostlite teod 12:7–10. Milliseid takistusi Peetrus põgenemise ajal
ületas? ____________________

Loe salme Apostlite teod 12:11–15.
Millal Peetrus mõistis, et juhtunu oli
tõsi, mitte nägemus?
____________________

Mis juhtus, kui Peetrus Maarja maja
hooviväravale koputas?

Loe salme Apostlite teod 12:16–17.
Keda Peetrus vanglast pääsemise eest
tunnustas? ____________________

Vaata taas salmi Apostlite teod 12:5 ja
mõtle, kuidas on see salm seotud
Peetruse vanglast põgenemisega.

Mida sinu arvates ütleb fraas „tegi
väsimata palvet” (Ap 12:5) Kiriku
liikmete palvete siiruse ja
tulihingelisuse kohta?

See lugu näitlikustab tõde, et meie
siirad ja tulihingelised palved
toovad meie ja teiste ellu Jumala
imesid ja õnnistusi.

Mida tähendab palvetada siiralt ja tulihingeliselt? ____________________

See põhimõte ei tähenda, et kui meie palved on siirad ja tulihingelised, siis me
automaatselt saame seda, mida palume. Teised tegurid Jumala imedest ja
õnnistustest osasaamiseks on Jumala tahe ja ajastus, aga ka isiklik valikuvabadus.

Loe läbi järgmised sõnad ja leia, miks on palve tähtis: „Palve on viis, kuidas Isa tahe ja lapse tahe
omavahel kooskõlla viiakse. Palve eesmärgiks ei ole muuta Jumala tahet, vaid kindlustada endale
ja teistele õnnistused, mida Jumal on juba nõus andma, kuid selleks, et neid saada, tuleb meil
neid paluda. Õnnistused nõuavad meiepoolset tööd ja püüdeid, enne kui meile need antakse.
Palve on töötamise viis ja meetod, kuidas saada kõikidest õnnistustest kõrgeimaid.” (Märksõna
„Prayer”. – Bible Dictionary)

5. Vasta pühakirjapäevikus kahele või kolmele alltoodud küsimusele:
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a. Mis on nende Piibli sõnastiku sõnade kohaselt palve eesmärgi juures tähtis?

b. Miks on tähtis meeles pidada, et palve eemärgiks ei ole Jumala tahet muuta?

c. Millal on palve toonud minu või kellegi teiste ellu, kelle eest ma olen
palvetanud, Jumala imesid ja õnnistusi?

Mõtiskle, kelle eest ja miks sa võiksid palvetada. Mõtle, kuidas sa võiksid palvetada
veelgi siiramalt ja tulihingelisemalt õnnistustest ja imedest osasaamiseks, mida
Jumal tahab sulle ja teistele anda.

Apostlite teod 12:18–25
Jumala ingel lööb Heroodest ja evangeelium levib edasi
Salmides Apostlite teod 12:18–25 on kirjas, et kui Heroodes kuulis, et Peetrus on
põgenenud, lasi ta hukata valvurid, keda pidas Peetruse põgenemise eest
vastutavaks. Samuti me saame nendest salmidest teada, et Heroodes kõneles
rahvale, kes teda kiitsid ja kinnitasid, et ta rääkis nagu jumal. Kuna Heroodes ei
andnud au Jumalale, lõi ingel teda haigusega ja ta suri.

On oluline mõista, et Jumal karistab pahelisi oma tahte kohaselt ja omal ajal. Mitte
kõiki pahelisi inimesi ei karistata kohe (vt Al 14:10–11).

Mis juhtus salmi Apostlite teod 12:24 kohaselt Kiriku misjonitööga hoolimata
tagakiusamisest, millega Kiriku liikmed silmitsi seisid? ____________________

Korda üle selles õppetunnis õpitud tõed ja mõtiskle, kuidas sa neid oma elus
rakendad.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 10.–12. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

18.  ÕPPENÄDAL:  4 .  PÄEV

360



19. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Apostlite teod 13–14
Sissejuhatus
Paulus (endine Saulus) alustas esimest misjonirännakut koos oma kaaslase
Barnabasega. Nad jutlustasid evangeeliumi ja rajasid Kiriku kogudusi keset üha
kestvat tagakiusamist. Kui juudid keeldusid Jumala sõna vastu võtmast,
keskendusid Paulus ja Barnabas jutlustamisele paganate seas.

Apostlite teod 13:1–13
Paulus ja Barnabas alustavad misjonirännakut ja noomivad valeprohvetit
Järgnev skaala väljendab, kui palju vastuseisu võib inimene kohata, kui püüab elada
evangeeliumi järgi. Skaala ühes otsas vastuseis puudub ja teises otsas on
vastuseis pidev.

Kirjuta nimi Mooses skaalal sellele kohale, mis sinu arvates väljendab, mil määral
koges vastuseisu Mooses. Toimi samamoodi Joseph Smithi ja Nefiga. Kuhu sa
kirjutaksid skaalal oma nime vastavalt sellele, millist vastuseisu oled tundnud, kui
oled püüdnud elada evangeeliumi järgi?

Iga Jeesuse Kristuse jünger kohtab oma elus eri aegadel ja erineval hulgal
vastuseisu. Leia Apostlite tegude 13. ja 14. peatükki uurides põhimõtted, mis
annavad sulle juhatust, kui kohtad vastuseisu oma püüetele elada õigemeelselt.

Me õpime salmidest Apostlite teod 13:1–2, et kui teatud prohvetid ja õpetajad
Antiookiasse kogunesid, said nad Pühalt Vaimult juhise, et Saulus ja Barnabas
tuleks kutsuda koos evangeeliumi jutlustama.

Enne seda misjonikutset oli Paulus oma usulepöördumisest alates õppinud Jeesuse
Kristuse evangeeliumi (vt Gl 1:17–18) ning seejärel õpetas ja jutlustas ta
evangeeliumi Damaskuses, Jeruusalemmas, Tarsoses, Süürias, Kiliikias ja
Antiookias (vt märksõna „Paulus”. – Bible Dictionary). Barnabas oli Küproselt pärit
juut, kes oli pöördunud Jeesuse Kristuse evangeeliumisse (vt Ap 4:36).

Me õpime salmidest Apostlite teod 13:3–6, et kui Saulus ja Barnabas
misjonäriametisse asetati, rändasid nad Antiookiast Küprose saarele ja jutlustasid
Salamise linna sünagoogis. Sealt rändasid nad saare teise otsa Paafose linna.
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Pauluse esimene misjonirännak (vt Ap 13–14).

Loe salme Apostlite teod 13:6–8 ja leia, mis juhtus, kui Saulus ja Barnabas
Paafosesse jõudsid.

Loe salme Apostlite teod 13:9–12 ja leia, mis juhtus nõia ja valeprohveti Elümasega
(Ap 13:6 kutsutakse teda Barjeesuseks). Võiksid märkida 12. salmis ära, kuidas
mõjutas Jumala väe tunnistajaks olemine Rooma maavalitsejat Sergius Paulust.

Me võime salmidest Apostlite teod 13:9–12 õppida ühe põhimõttena, et Jumala
vägi on palju suurem kui kuradi vägi. Sa võiksid kirjutada selle põhimõtte
pühakirjas nende salmide juurde.

1. Täida pühakirjapäevikus ülesanded:

a. Selgita, kuidas selle mõistmine, et Jumala vägi on palju suurem kui kuradi
vägi, võib sind aidata, kui kohtad elus vastuseisu.

b. Pane kirja kaks-kolm olukorda, mil selle põhimõtte meelespidamisest võib
abi olla.

Pane tähele, et salmis Apostlite teod 13:9 näidatakse pühakirjas üleminekut nimelt
Saulus nimele Paulus (vt Ap 13:13).
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Apostlite teod 13:14–43
Paulus jutustab iisraellaste ajaloost ja tunnistab, et Jeesus Kristus tuli Jumala
lubaduste täitumisena
Mõtle tehtud veale, mille puhul soovid,
et saaksid tagasi minna ja selle vea
olematuks muuta (ära kustutada).
Mõnikord me kogeme vastuseisu
omaenda patuste valikute tõttu. Leia
salme Apostlite teod 13:14–43 uurides
põhimõte, mis aitab sul sellelaadsest
vastuseisust võitu saada.

Salmides Apostlite teod 13:14–37 on
kirjas, et Paulus ja Barnabas lahkusid
Küproselt ja purjetasid Pamfüüliamaale,
mis asus tänapäeva Türgi lõunarannikul. Mingil teadmatul põhjusel otsustas üks
nende reisikaaslastest, Johannes Markus, neist lahkuda ja koju tagasi pöörduda.
Hingamispäeval seisis Paulus Pisiidias Antiookia linna sünagoogis meeste ees ja
jutustas iisraellaste ajalugu, muuhulgas vangipõlvest Egiptuses, tõotatud maa
saamisest, kuidas Jumal kutsus kuningas Taaveti ja Päästja tulemisest Taaveti
seemne kaudu. Seejärel õpetas Paulus Jeesuse Kristuse elust ja missioonist.

Loe salme Apostlite teod 13:32–33 ja leia, mida Paulus Jeesusest Kristusest õpetas.
Soovi korral märgi pühakirjas ära, mida ta Päästjast õpetas.

Loe salme Apostlite teod 13:38–39 ja leia, millise õnnistuse me võime Pauluse
õpetuse kohaselt Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saada.

Me õpime salmidest Apostlite teod 13:38–39 põhimõtte: Jeesuse Kristuse lepituse
kaudu võime me saada oma patud andeks ja meid mõistetakse õigeks.

Väljend mõistetakse õigeks, nagu seda kasutatakse 39. salmis, tähendab „saada
õigeks mõistetud või vabastatud karistusest, mida nad muidu kandma peaksid”.
(Märksõna „Õigeks mõistma, õigeksmõistmine”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org) Kui inimene on Jeesuse Kristuse lepituse kaudu õigeks
mõistetud, on tema suhe Jumalaga taas korras.

Lugedes, mida Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem D. Todd Christofferson
on õpetanud sellest, mida tähendab Jeesuse Kristuse lepituse kaudu
õigeksmõistmine, märgi ära tema sõnul meeleparanduse kaudu tulevad
õnnistused: „Jeesus kannatas ja andis oma elu, et lepitada meie patud. Tema
lepitusel on võim kustutada patu tagajärjed. Kui me parandame meelt, mõistab
Tema lepitav arm meid õigeks ja teeb meid puhtaks (vt 3Ne 27:16–20). See on

nii, nagu me polekski alla andnud, otsekui me polekski kiusatusele järele andnud.” (That They
May Be One in Us. – Ensign või Liahona, nov 2002, lk 71)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:
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a. Mida me peame tegema, et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu meie patud
andeks antaks ja meid õigeks mõistetaks?

b. Too mõni näide, kellele anti pühakirjades Jeesuse Kristuse lepituse kaudu
nende patud andeks ja nad mõisteti õigeks.

Laula Kiriku lauluraamatust laulu „Oi, Jeesuse halastuses leian varju ma” esimest
kahte salmi või loe need ette. Leia lauldes või lugedes, kuidas on laulu autor
väljendanud tänu Päästja lepituse ja andestuse eest.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida ma Jeesuse Kristuse
vastu tunnen, kui mõtlen, kuidas Tema lepitus teeb võimalikuks

mul oma patud andeks saada?

Palun järgi kõiki õhutusi, mida oled Pühalt Vaimult saanud, et aidata sul Jeesuse
Kristuse lepituse kaudu saada andeks ja õigeks mõistetud.

Salmides Apostlite teod 13:40–43 selgitatakse, et pärast Pauluse jutlust palusid
paljud paganad tal järgmisel hingamispäeval taas õpetada.

Apostlite teod 13:44–52
Hoolimata üha suurenevast tagakiusamisest jutlustasid Paulus ja Barnabas julgelt
Järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linn Pauluse ja Barnabase
jumalasõna õpetamist kuulama.

Loe salme Apostlite teod 13:44–52 ja võrdle juutide suhtumist ja tegusid paganate
suhtumise ja tegudega, kui nad tulid Paulust ja Barnabassi kuulama. 50. salmis
mainitud „jumalakartlik[ud] kõrgema seisuse nais[ed]” olid need, kes olid
ühiskonnas väga lugupeetud.

Pane tähele, et Joseph Smithi tõlkes salmile Apostlite teod 13:48 selgub, et „kõik,
kes uskusid, pühitseti igavesse ellu” (JST, Acts 13:48). Sõna pühitseti võib selles
salmis tähendada, et nad pöördusid usule ja tegid igavese elu saamiseks vajalikke
samme. Nende sammude hulka võivad kuuluda ristimine, Püha Vaimu anni
saamine, kuulekus ja usus lõpuni vastupidamine.
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Apostlite teod 14
Paulus ja Barnabas teevad üha kestva tagakiusamise keskel evangeeliumi
jutlustades imesid
Miks laseb sinu arvates Issand headel
inimestel raskeid katsumusi kogeda?
____________________

Leia Apostlite tegude 14. peatükki
uurides põhimõte, mis aitab sul mõista,
kuidas sellele küsimusele vastata.

Salmides Apostlite teod 14:1–21
kirjeldatakse mõningaid katsumusi,
mida Paulus ja Barnabas jutlustamist
jätkates üle elasid. Loe läbi järgmised
salmid ja leia, milliste katsumustega
misjonärid silmitsi seisid, ja märgi need
soovi korral oma pühakirjas ära:

• Apostlite teod 14:1–2

• Apostlite teod 14:8–18

• Apostlite teod 14:19–20

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida ma oleksin võinud
mõelda, kui oleksid nende katsumuste ajal koos Pauluse ja

Barnabasega olnud?

Loe Apostlite teod 14:22 ja leia, mida Paulus katsumuste kohta õpetas.

Me õpime sellest salmist põhimõtte: kui me katsumused ustavalt läbime, oleme
ettevalmistatud sisenema selestilisse kuningriiki.

Mõtiskle õnnituste üle, mis on saanud osaks sulle või su tuttavatele pärast
katsumuste ustavat läbimist. Mil moel võib sinu arvates katsumustes ustavalt lõpuni
vastupidamine valmistada meid ette taevaseks kuningriigiks?

Vali välja üks põhimõte, mida oled Apostlite tegude 13. ja 14. peatükki uurides
õppinud, mis sind katsumustes kõige rohkem aitab. Kirjuta see põhimõte väikesele
kaardile või paberile. Võiksid panna selle kohta, kus sa seda sageli näed (peeglile,
koolis kapile või mõnda teise kohta, kuhu sageli vaatad), et sul oleks katsumuste
saabudes jõudu ja julgust.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 13. ja 14. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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19. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Apostlite teod 15
Sissejuhatus
Kiriku liikmed Juudamaalt rändasid Antiookiasse ja õpetasid usulepöördunud
paganatele, et nad peavad päästetud saamiseks olema ümberlõigatud. Paulus ja
Barnabas läksid seda teemat arutama apostlitega Jeruusalemmas. Sündmus, mida
mõnikord nimetatakse Jeruusalemma konverentsiks, leidis aset umbes aastatel
49–50 pKr. Konverentsil tunnistas Peetrus, et Jumal päästab ustavad juudid ja
paganad hoolimata sellest, kas nad on ümberlõigatud või mitte. Jaakobus kinnitas
Peetruse sõnu, tsiteerides pühakirju. Apostlid saatsid Kiriku liikmetele Antiookias,
Süürias ja Kiliikias kirjad, milles selgitati, et ümberlõikamine pole pääste saamiseks
vajalik. Paulus valis oma misjonikaaslaseks Siilase ja alustas teist misjonit.

Apostlite teod 15:1–29
Peetrus ja teised apostlid kinnitavad inspireeritud nõuande kaudu, et
ümberlõikamine ei ole enam nõutud
Pane kirja vähemalt viis väga tähtsat otsust, mida sa pead nüüd ja tulevikus tegema:
____________________

Mõtle, kuidas vastaksid küsimustele:

• Miks on oluline otsida tähtsate otsuste tegemisel Jumala abi?

• Mida saan ma teha, et teada, milline on minuga seoses Jumala tahe?

Leia Apostlite tegude 15. peatükki uurides tõdesid, mis võivad sind juhatada, kui
soovid saada teada, milline on sinuga seoses Jumala tahe.

Selleks, et Apostlite tegude 15. peatükist paremini aru saada, on tähtis teada, et
Pauluse ja Barnabase külaskäigu ajal Antiookia pühade juurde esitasid mõned
Juudamaalt pärit juudid, kes olid kristlusesse pöördunud, nõudeid, mida
usulepöördunud paganad peavad päästetud saamiseks tegema. Need mehed ja
teised nendetaolised nõudsid, et paganatest usulepöördunud peavad samuti
judaismi pöörduma.

Loe salmi Apostlite teod 15:1 ja leia, mida need Juudamaalt pärit mehed väitsid, et
kõik usulepöördunud paganad peavad päästetud saamiseks tegema.

Aabrahamiga tehtud lepingus käskis Jumal, et kõik mehed, kes sõlmivad Temaga
lepingu, peavad saama ümberlõigatud. Ümberlõikamise korral „lõigati ära nii
poisslaste kui täiskasvanud meeste eesnaha liha. Ümberlõigatud tundsid rõõmu
eesõigustest ja võtsid endile lepinguga seotud kohustused.” (Märksõna
„Ümberlõikamine”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org) Ümberlõikamine muutus
märgiks ja meeldetuletuseks lepingust, mille inimesed olid Jumalaga sõlminud.
Moosese ajal toodi tava taas au sisse ja seda rakendati uskuva Iisraeli koja hulgas
kuni Päästja ajani.

Loe salme Apostlite teod 15:2–3 ja leia, mis juhtus, kui Paulus ja Barnabas kuulsid
nende meeste nõudeid, et usulepöördunud paganad peavad olema ümberlõigatud.
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Fraas „mitte pisut vaidlemist” (Ap 15:2) tähendab, et Kiriku liikmed vaidlesid
Pauluse ja Barnabasega, väites, et paganad tuleb ümber lõigata.

Mida nad 2. salmi kohaselt teha otsustasid?

Loe salme Apostlite teod 15:4–6 ja leia, mis juhtus, kui Paulus ja teised
Jeruusalemma jõudsid. Fraas „tulid kokku seda asja arutama” 6. salmis viitab
ühisele nõupidamisele.

Loe salme Apostlite teod 15:7–11 ja leia, mida Peetrus nõupidamisel ütles. Fraas
„asjast tekkis palju vaidlust” 7. salmis tähendab, et apostlid olid innukalt
ümberlõikamise küsimuse üle arutanud.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida pidas Peetrus minu
arvates silmas, kui ütles, et Jumal „[ei] ole teinud mingisugust vahet

meie [usulepöördunud juutide] ja nende [usulepöördunud paganate] vahel”
(Ap 15:9)?

Peetrus oli vanemapostel maa peal ja seetõttu oli tal volitus rääkida Issanda nimel.
Peetruse inspireeritud teadaanne, et paganad ei vaja ümberlõikamist, oli näide
sellest, kuidas Issand juhtis oma Kirikut, ilmutades oma tahet oma apostlitele (vt
Ap 1:2).

Uuri viimse aja prohvetite ja apostlite sõnu
Viimse aja prohvetite ja apostlite sõnad aitavad sul mõista pühakirju ning seal leiduvaid õpetusi
ja põhimõtteid. Issanda vanemapostel, prohvet, räägib Jumala nimel (vt ÕL 1:37–38).

Me õpime nendest salmidest tõe: Tema elavate prohvetite ja apostlite kaudu
võime me teada Issanda tahet. Võiksid selle tõe pühakirjas salmide Apostlite teod
15:6–7 juurde kirjutada.

Millised on meie päevil mõned viisid, kuidas elavad apostlid aitavad meil teada
ilmutusi, mis nad on saanud? ____________________

Loe salme Apostlite teod 15:12–15 ja leia, kuidas reageeris rahvas Peetruse
teadaandele, et ümberlõikamine ei ole päästeks tingimata vajalik.

Peetrus oli nõukogu eesistuja ja selgub, et Jaakobus juhatas koosolekut. Jaakobus
oli Jeesuse Kristuse poolvend ja Kiriku Jeruusalemma koguduse esimene piiskop.
Nagu on kirjas salmides Apostlite teod 15:16–18, tsiteeris Jaakobus prohvet Aamost
(vt Am 9:11–12) näitamaks, et Peetruse teadaanne on kooskõlas pühakirjas
ülestähendatud prohvetite sõnadega.

Me õpime Jaakobuse õpetatu põhjal järgmise tõe: pühakirjade uurimise kaudu
võime me teada Issanda tahet. Võiksid kirjutada selle tõe oma pühakirjas salmide
Apostlite teod 15:15–18 juurde.

Loe salme Apostlite teod 15:19–20 ja leia, millist nõu Jaakobus Kiriku
juhtidele andis.

Jaakobus ütles välja, et toetab seda, mida Peetrus, kes Kirikut juhatas, oli salmides
Apostlite teod 15:7–11 teada andnud (vt Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 2. kd, lk 143). Pane salmis Apostlite teod
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15:20 tähele, millistest Moosese seaduse osadest peavad Jaakobuse sõnul
usulepöördunud endiselt kinni pidama.

Loe salme Apostlite teod 15:22–27 ja leia, mida nõukogu otsustas.

Nõukogu otsustas saata kirjad Kiriku liikmetele, kuulutades, et ümberlõikamine ei
ole päästeks vajalik ja et see oli apostlite ühine otsus. Tänapäeval kasutavad
Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum Kiriku liikmete
inspireeritud juhtimiseks sama tegutsemisviisi.

Me õpime sellest loost Apostlite tegude 15. peatükis järgmise tõe: kiriku juhid
saavad raskete probleemide kohta inspiratsiooni koos nõu pidades ja
Jumalalt ilmutust otsides.

Selleks, et paremini mõista, kuidas see tõde tänapäeva Kirikuga suhestub, mõtle
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist vanem D. Todd Christoffersoni sõnadele.
Olles kasutanud näiteid Apostlite tegude 10. ja 15. peatükist, et näitlikustada,
kuidas Päästja „võib rääkida ise või oma teenijate kaudu”, ütles vanem
Christofferson: „Samamoodi tegutsetakse Jeesuse Kristuse taastatud Kirikus
tänapäeval. Kiriku president võib saadud ilmutuse kaudu õpetusi välja kuulutada

või neid tõlgendada (vt nt ÕL 138). Õpetuse selgitus võib tulla ka Esimese Presidentkonna ja
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi ühisest nõupidamisest (vt nt At 2). Nõukogu toetub oma
arutelus standardteostele, ilmutustele, Kiriku juhtide õpetustele ja varasematele samalaadsetele
otsustele. Kuid lõppkokkuvõttes pole eesmärgiks mitte lihtsalt üksmeel nõukogu liikmete vahel,
vaid nagu Uue Testamendi ajalgi – ilmutus Jumalalt. Issanda soovi ja tahte teadasaamiseks tuleb
rakendada nii arutlusvõimet kui usku.” (Kristuse õpetus. – 2012. a kevadine üldkonverents)

Loe salme Apostlite teod 15:28–29 ja leia, mida kirjutasid apostlid ja vanemad oma
kirjades Kiriku liikmetele. Fraas „teie peale ei tohi panna enam ühtki koormat kui
aga need väga tarvilised määrused” 28. salmis tähendab, et inimestel ei olnud vaja
kuuletuda mingitele lisanõuetele, mis olid tulnud inimestelt, mitte Jumalalt.

Kuidas teadsid apostlid salmi Apostlite teod 15:28 kohaselt Jumala tahet seoses
usulepöördunud paganatele esitatud nõuetega?

Püha Vaim mitte üksnes ei inspireerinud apostleid, kui nad koos nõu pidasid, vaid
Ta andis ka kinnitava tunnistuse, et nende otsus oli õige. Me õpime salmist
Apostlite teod 15:28, et üheks viisiks, kuidas me saame teada Issanda tahet, on
Püha Vaimu inspiratsioon.

2. Vaata üle tunni alguses tehtud väga tähtsate otsuste nimekiri.
Selgita pühakirjapäevikus, kuidas sa saad kasutada tänapäeva

prohvetite sõnu ja pühakirju, et saada Issandalt juhatust nii praegustes
olukordades kui ka tulevikus.

Apostlite teod 15:30–41
Paulus ja teised viivad apostlite kirja Kiriku liikmetele Antiookias
Salmides Apostlite teod 15:30–41 selgitatakse, et mitmed Kiriku juhid viisid
apostlite kirja Kiriku liikmetele Antiookias. Seejärel, pärast Antiookias jutlustamist,
kutsus Paulus Barnabasi külastama koos temaga kohti, kus nad olid oma esimese
misjonirännaku ajal jutlustanud. Barnabas tahtis ka Markuse kaasa võtta, kuid
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Paulus keeldus, kuna Markus oli nad esimese misjonirännaku ajal hüljanud. Pärast
mõningast vaidlust nende kahe Kiriku targa juhi vahel lahenes asi nii, et Barnabas
otsustas võtta Markuse koos endaga Küprosele ja Paulus valis misjonikaaslaseks
Siilase ja alustas oma teist misjonirännakut.

Teistega mitte nõustumine pole patt. Nagu see lugu näitlikustab, peaksime selle
asemel, et olla vaidlushimuline, otsima koos erimeelsustele lahendusi.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 15. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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19. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Apostlite teod 16–17
Sissejuhatus
Püha Vaim juhatas Paulust ja tema kaaslasi jutlustama evangeeliumi Makedoonias
(Põhja-Kreekas). Pärast seda, kui Paulus ajas orjatarist välja kurja vaimu, said tema
ja Siilas peksa ning võeti kinni. Tol ööl vabastati nad ime läbi vanglast, pärast mida
nad ristisid vangivalvuri ja tema pere. Paulus ja Siilas õpetasid evangeeliumi ka
Tessaloonikas ja Beroias. Tagakiusamine uskmatute poolt nendes linnades sundis
Paulust pagema Ateenasse, kus ta Areopaagil õpetas rahvale Jumala tõelisest
olemusest.

Apostlite teod 16:1–15
Paulus ja tema kaaslased jutlustavad evangeeliumi Makedoonias
Õhutus viitab Pühalt Vaimult saadud tundele või muljele, et me midagi ütleksime
või teeksime.

President Thomas S. Monson on meenutanud kogemust, mil ta järgis õhutust
minna ja anda preesterluse õnnistus haiglas olevale sõbrale. Sellega päästis ta
sõbra elu. President Monson on öelnud, mida ta tol päeval õppis: „Ära iial, iial,
iial viivita õhutuse kuuldavõtmisega” (The Spirit Giveth Life. – Ensign, juuni
1997, lk 5).

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse ära lükka kunagi edasi Issanda õhutusele
reageerimist. Pane selle lause alla kirja Püha Vaimu õhutustele

pideva kiire reageerimise võimalikud positiivsed tulemused.

Leia Apostlite tegude 16. peatükki uurides põhimõte, mis aitab sul sügavamalt
mõista Püha Vaimu õhutuste kuuldavõtmise tähtsust.

Me loeme salmidest Apostlite teod 16:1–5, et Paulus, Siilas ja Timoteos rändasid
paljudesse Kiriku kogudustesse, et anda teada Kiriku juhtide otsustest
Jeruusalemmas, mis mõjutavad kogu Kirikut ja tugevdavad Kiriku liikmete usku.

Loe salme Apostlite teod 16:6–10 ja leia, kuidas Paulus ja tema kaaslased, kelle
hulka kuulus tõenäoliselt ka Luukas, teadsid, kuhu rännates minna. Soovi korral
vaata Piibliga seotud kaarti nr 13, „Apostel Pauluse misjonirännakud”, ja otsi üles
kohad, kus Paulus rändas.

Pane salmis Apostlite teod 16:10 tähele, et Paulus ja tema kaaslased kuuletusid
Vaimule ja vastasid kohe Pauluse saadud nägemusele.

Me loeme salmidest Apostlite teod 16:11–13, et Paulus ja Siilas rändasid Troast
edasi, kuni jõudsid Makedoonia linna Filippi. Hingamispäeval lahkusid nad linnast,
et jõe ääres palvetada, ja hakkasid sinna kogunenud naistega kõnelema.
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„Lüüdia, purpurimüüja” (Ap 16:14)

Loe salme Apostlite teod 16:14–15 ja
leia, kuidas naine nimega Lüüdia
Pauluse õpetustesse suhtus. 14. salmis
viitab sõna „purpurimüüja” sellele, et
Lüüdia müüs purpurset värvi, mis oli
väga kallis, ning see tähendas
tõenäoliselt, et ta oli jõukas ja mõjukas
naine.

Milline fraas salmist Apostlite teod
16:14 osutab sellele, et Lüüdia oli
valmis evangeeliumi vastu võtma?

Me saame Pauluse kogemusest õppida,
et kui me järgime Jumala antud
nägemust, võidakse meid juhatada
nende juurde, kes on valmis
evangeeliumi vastu võtma.

Loe läbi Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist vanem Dallin H. Oaksi
sõnad ja märgi ära, mida me peame
tema sõnul tegema, et meid juhatataks nende juurde, kes on valmis evangeeliumi
vastu võtma:

„Me peame paluma Issanda abi ja juhatust, et me võiksime olla tööriistadeks
Tema kätes kellegi jaoks, kes on hetkel valmis – keda Ta tahab, et me täna
aitaksime. Seejärel peame olema valvsad ja panema tähele Tema Vaimu õhutusi,
kuidas jätkata.

Õhutused ei jää tulemata. Me teame loendamatul arvul isiklikest tunnistustest, et
Issand valmistab inimesi Tema evangeeliumi vastu võtma omal moel ja omal ajal.

Sellised inimesed otsivad ja kui me püüame neid üles leida, vastab Issand nende palvetele meie
palvetele vastamise kaudu. Ta õhutab ja juhendab neid, kes soovivad ja kes otsivad siiralt
juhiseid, kuidas, kus, millal ja kellega jagada Tema evangeeliumi.” (Sharing the Gospel. – Ensign,
nov 2001, lk 8)

2. Mõtle ajale, mil sa võtsid kuulda Püha Vaimu õhutusi ja leidsid
kellegi, kes oli valmis evangeeliumi vastu võtma; või kui mõnel su

tuttaval oli selline kogemus; või kui keegi järgis Püha Vaimu õhutusi, et leida
sind, kui olid valmis evangeeliumi vastu võtma. Kirjuta see kogemus
pühakirjapäevikusse.

Püüa vanem Oaksi antud nõu järgida, palvetades, et saada Issanda abi ja seejärel
järgides Vaimu õhutusi, et jagada evangeeliumi nendega, kes on su ümber.

Apostlite teod 16:16–40
Paulus ja Siilas on vangis ja saavad vabaks
Loe salme Apostlite teod 16:16–18 ja leia, mida Paulus tegi, kui ta kohtus tüdruku
(Ap 16:16) või orjatariga, kelles oli kuri vaim. Lausuja vaim (Ap 16:16) on „kahtlane
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meetod, millega püütakse teada saada tulevikusündmusi. Sellist tegevust on tulnud
ette kõikide rahvaste seas ja kõikidel aegadel. Pühakirjades mõistetakse see sageli
hukka.” (Märksõna „Divination”. – Bible Dictionary)

Loe salme Apostlite teod 16:19–21 ja leia, kuidas tüdruku isandad Pauluse tegudele
reageerisid.

Miks nad salmi Apostlite teod 16:19 kohaselt pahased olid?

Me õpime salmidest Apostlite teod 16:22–24, et rahvas ja kohalikud juhid käskisid
Pauluse ja Siilase läbi peksta ja vangi panna.

3. Joonista pühakirjapäevikusse järgnev tabel. Loe läbi tabelis kirjas
olevad pühakirjasalmid ja joonista oma tabelisse lihtne pilt sellest,

mida igas pühakirjakohas kirjeldatakse.

Apostlite teod 16:25 Apostlite teod 16:26 Apostlite teod 16:27–28

Apostlite teod 16:29–30 Apostlite teod 16:31–32 Apostlite teod 16:33–34

Pane salmis Apostlite teod 16:30 tähele, kuidas vastasid Paulus ja Siilas vangivalvuri
küsimusele: „Mis ma pean tegema, et [pääseda]?” (Ap 16:30) Mida vangivalvur
seejärel tegi, et näidata usku Jeesusesse Kristusesse?

Me õpime Pauluse õpetustest vangivalvurile, et päästeks on vaja uskuda
Jeesusesse Kristusesse ja me näitame, et me Temasse usume, saades ristitud.

Päästmine ehk õndsakssaamine tähendab „pääsemi[st] nii füüsilisest kui ka
vaimsest surmast” (märksõna „Päästmine”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).
Kuidas näitab ristitud saamine meie usku Jeesusesse Kristusesse?
____________________

Kuidas me lisaks ristimisele saame näidata oma usku Jeesusesse Kristusesse?
____________________

Me õpime salmidest Apostlite teod 16:35–40, et võimukandjad saatsid
vangivalvurile sõna, et Paulus ja Siilas vabaks lasta. Paulus keeldus lahkumast, sest
ta teadis oma õigusi Rooma kodanikuna ja ka seda, et nad olid teda ebaõiglaselt
kohelnud. Rooma kodaniku peksmine esmalt kohut pidamata oli ebaseaduslik.
Võimukandjad olid hirmul, kui said teada, et Paulus ja Siilas on roomlased.
Võimukandjad tulid vanglasse, vabastasid Pauluse ja Siilase ning palusid neil linnast
lahkuda.

Apostlite teod 17:1–15
Mõned juudid püüavad Tessaloonikas peatada Paulust, et ta ei jutlustaks
evangeeliumi
Mõtle, millist nõu sa annaksid inimestele järgmistes olukordades:

• Noor mees, kes on Kiriku liige, kuulab Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liiget
kõnelemas sellest, et abielu ja pere on Taevase Isa plaanis olulised. Mõned selle
noore mehe sõbrad pole apostli õpetustega nõus. Noor mees soovib ise teada
saada, kas apostli õpetused on õiged.
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• Noor naine kahtleb, kas hingamispäeva on vaja pühitseda. Enamik ta sõpru
läheb pühapäeval koos poodi, välja sööma või kinno. Ta ema kirjeldab
õnnistusi, mis tulevad, kui pühapäeviti Issandat austada, kuid noorel naisel on
endiselt raske uskuda, et hingamispäeva pühitsemine on tähtis.

Leia Apostlite tegude 17. peatükki uurides põhimõtteid, mis aitavad sul endal teada
saada, et sõnumid, mida me Issanda teenijatelt saame, on õiged.

Me saame teada salmist Apostlite teod 17:1, et Paulus ja Siilas rändasid
Tessaloonikasse, kus nad õpetasid juutide sünagoogis.

Loe salme Apostlite teod 17:2–3 ja leia, mida kasutas Paulus, et õpetada juutidele,
et Jeesus on Kristus, Messias.

Paulus kasutas pühakirjakohti, et veenda teisi oma tunnistuses, et Jeesus on
Kristus.

Loe Apostlite teod 17:4–5 ja leia, kuidas Tessaloonika rahvas Pauluse õpetustesse
suhtus. Sõna nurjatud 5. salmis tähendab pahelisi ehk kurje.

Me õpime salmidest Apostlite teod 17:6–9, et uskmatu rahvajõuk püüdis Paulust ja
Siilast üles leida, kuid kui ei suutnud neid leida, võtsid nad mõned usklikud endaga
kaasa ja läksid Tessaloonika valitsejate juurde ning väitsid, et Pauluse õpetused
ohustavad keisrivõimu.

Loe salme Apostlite teod 17:10–12 ja leia, kuhu Paulus ja Siilas põgenesid ning
kuidas juudid seal Pauluse õpetustele reageerisid.

Võiksid salmis Apostlite teod 17:11 ära märkida, mida inimesed tegid, mis pani neid
Pauluse õpetusi uskuma. Seejärel lõpeta äramärgitud tegevusi kasutades
järgmine võrdus:

__________________________ + _____________________________ = usk

Kuidas näeb välja see, kui keegi on valmis vastu võtma Jumala teenijate sõnu?
Kuidas näeb välja see, kui keegi ei ole valmis vastu võtma Jumala teenijate sõnu?

Inimene, kelle meel on valmis sõna vastu võtma, on keegi, kes on alandlik,
kannatlik ja tahab järgida Issanda tahet, kui ta seda õpib (vt Ms 3:19).

Me õpime salmidest Apostlite teod 17:10–12, et kui me võtame Jumala teenijate
sõnad vastu avatud meelega ja uurime iga päev pühakirju, siis meie usk
nende sõnadesse tugevneb.

4. Vaata üle selle osa alguses kirjeldatud olukorrad ja vasta seejärel
pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas saab see põhimõte inimesi nendes olukordades aidata?

b. Kuidas saab õppimiseks valmisolek suurendada meie võimet tõde uskuda?

c. Kuidas saab igapäevane pühakirjade lugemine mõjutada meie võimet
tõde uskuda?

Mõtiskle ajale, mil sa oled olnud tunnistajaks, et see põhimõte on tõde. Võiksid
jagada oma kogemust sõbra või pereliikmega.
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Paulus õpetas Areopaagil.

Me õpime salmidest Apostlite teod 17:13–15, et kui juudid Tessaloonikas kuulsid, et
Paulus jutlustas Beroias, läksid nad sealset rahvast ässitama. Paulusel tuli taas
põgeneda ja nii rändas ta Ateenasse.

Apostlite teod 17:16–34
Paulus jutlustab Areopaagil
Me õpime salmidest Apostlite teod
17:16–34, et Ateenas märkas Paulus
altarit, millel oli kiri „Tundmatule
Jumalale!” (Ap 17:23). Seejärel õpetas
Paulus ateenlastele tõelise Jumala,
Taevase Isa loomusest – Jumala, keda
nad ei tundnud.

5. Kirjuta
pühakirjapäevikusse

tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 16. ja 17. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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19. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Apostlite teod 18–19
Sissejuhatus
Paljud juudid Korintoses hülgasid Pauluse, kuid paganate seas saatis teda edu.
Efesoses juhatas õigemeelne abielupaar, Akvila ja Priskilla, Aleksandriast pärit juuti
Apollost ja aitas tal mõista Jumala teed. Paulus jutlustas Pühast Vaimust, tegi imesid
ja vältis Efesose teatriväljakul taltsutamatut rahvahulka.

Apostlite teod 18:1–17
Paulus jutlustab Korintoses

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mil moel olen ma Issanda töös osalenud?

b. Milliseid väljakutseid olen ma Issanda tööd teha püüdes kogenud?

Leia Apostlite tegude 18. peatükki uurides põhimõte, mis sind aitab, kui püüad
Issanda tööd teha.

Me õpime salmidest Apostlite teod 18:1–5, et Paulus lahkus Ateenast ja rändas
Korintosesse, kus ta sünagoogis õpetas. Loe salmi Apostlite teod 18:6 ja leia, millise
probleemiga puutus Paulus kokku, kui ta Korintoses juutidele Jeesusest
Kristusest õpetas.

Mida kavatses Paulus teha, kuna juudid sünagoogis tema sõnumi hülgasid?

Loe salme Apostlite teod 18:7–10 ja leia, millised sündmused võisid Paulusele
julgust anda. Võiksid 10. salmis ära märkida, mida Issand Paulusele lubas, kui ta
jätkab Korintoses evangeeliumi jutlustamist.

Me saame nendest salmidest õppida, et kui me elame vääriliselt, on Issand
meiega, kui me Tema tööd teeme. Võiksid kirjutada selle põhimõtte pühakirjas
salmide Apostlite teod 18:9–10 juurde.

President Thomas S. Monson on öelnud julgustuseks: „Mõned teist võivad olla
loomult arglikud või arvavad, et ei küündi kutset vastu võtma. Pidage meeles, et
see töö ei ole mitte üksnes teie ja minu töö. See on Issanda töö, ja kui me
täidame Issanda ülesandeid, on meil õigus Issanda abile. Pidage meeles, et
Issand vormib selja koorma järgi.” (Õppida, teha, olla. – 2008. a sügisene
üldkonverents)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on tähtis teada, et Issanda tööd tehes on Ta meiega?

b. Millal on Issand olnud minuga, kui olen Tema tööd teinud? Kuidas ma
teadsin, et Ta on minuga?
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Salmides Apostlite teod 18:11–17 on kirjas, et Paulus jätkas jutlustamist Korintoses
pooleteise aasta jooksul. Tema Korintoses oleku ajal püüdis osa juute tema üle
kohut mõista selle pärast, mida ta õpetas, kuid maavalitseja keeldus kohtuasjast,
täites seeläbi Issanda lubaduse Paulusele.

Apostlite teod 18:18–28
Akvila ja Priskilla aitavad Apollosel Jumala teed mõista
Me õpime salmidest Apostlite teod 18:18–23, et abielupaar Akvila ja Priskilla
saatsid Paulust teel Efesosesse. Lahkudes abielupaarist Efesoses, rändas Paulus
Jeruusalemma piirkonda ja põhja poole Antiookiasse, kus ta lõpetas oma teise
misjonirännaku. See misjonirännak oli kestnud kolm aastat. Paulus oli rännanud
selle aja jooksul ligi 5000 kilomeetrit.

Mõne aja möödudes lahkus Paulus Antiookiast ja alustas oma kolmandat
misjonirännakut (vt Piibliga seotud kaardid, kaart nr 13, „Apostel Pauluse
misjonirännakud”). Selle rännaku ajal käis ta taas kord piirkondades, kus oli varem
Kiriku kogudused rajanud, ja tugevdas jüngreid.

Loe salme Apostlite teod 18:24–25 ja leia, mis Efesoses pärast Pauluse
lahkumist juhtus.

Mida Apollos „Issanda teedest” (25. salm) juba mõistis?

Kuna ta „tundis ainult Johannese ristimist” (25. salm), puudus Apollosel täielik
arusaam Jeesusest Kristusest ja Tema missioonist. Loe salmi Apostlite teod 18:26 ja
leia, mida Akvila ja Priskilla Apollose õpetust kuuldes tegid.

Fraas „seletasid talle selgemini ära Jumala tee” (26. salm), tähendab, et Akvila ja
Priskilla õpetasid Apollosele rohkem Jeesusest Kristusest ja Tema evangeeliumist,
mis suurendas Apollose teadmist ja mõistmist.

Loe salme Apostlite teod 18:27–28 ja leia, mis tõendab, et Akvila ja Priskilla aitasid
Apollosel Jumala teed paremini mõista.

Apostlite teod 19:1–20
Paulus annab Püha Vaimu andi ja teeb imesid
Alustades kolmandat misjonirännakut, rändas Paulus läbi Galaatia maakonna ja
Früügia (vt Ap 18:23), seejärel pöördus ta tagasi Efesosse. Loe salme Apostlite teod
19:2–6 ja leia, kuidas aitas Paulus inimestel Efesoses Jumala teed paremini mõista.
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Kreeka teatri varemed Efesoses, kus apostel
Paulus jutlustas

Millist õpetust aitas Paulus Efesoses
olevatel jüngritel paremini mõista?

Lugedes järgmisi prohvet Joseph Smithi juhatusel avaldatud sõnu, leia, miks oli vaja need
inimesed Efesoses ümber ristida: „Näib ‥ et mõned lahkusulised juudid olid ristinud nagu
[Ristija] Johannes, kuid olid unustanud neile öelda, et sellele järgneb Jeesuse Kristuse nimel
ristimine tule ja Püha Vaimuga – mis näitas neile usulepöördunutele, et nende esimene ristimine
oli omavoliline, ja kui nad seda kuulsid, said nad rõõmuga ristitud ja pärast pandi käed nende
peale ning nad annid, nii nagu oli lubatud” (Baptism. – Times and Seasons, 1. sept 1842, lk 904).

Me õpime sellest näitest, et selleks, et ristimine kehtiks, peab selle läbi viima
volitatud Jumala teenija ja et selleks, et ristimine oleks täielik, peab sellele
järgnema Püha Vaimu vastuvõtmine.

Prohvet Joseph Smith on õpetanud, et ristimisele peab järgnema „Püha Vaimu
and käte pealepanemise läbi”: „Samahästi võiksite inimese asemel ristida
liivakoti, kui seda tehes ei peeta silmas pattude andekssaamist ja Püha Vaimu
saamist. Veega ristimine on vaid poolik ristimine ja ei kõlba millekski ilma teise
pooleta – ilma Püha Vaimuga ristimiseta.” (Teachings of Presidents of the
Church: Joseph Smith, 2007, lk 95.)

Me õpime salmidest Apostlite teod 19:7–10, et Paulus jätkas jutlustamist Efesoses
veel üle kahe aasta. Loe salme Apostlite teod 19:11–12 ja leia, milliseid imesid
Jumal Pauluse kaudu tegi.

Ühe õpetusena õpime sellest ülestähendusest, et üheks viisiks, kuidas Jumal
oma väge kasutab, on oma volitatud teenijate kaudu.
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Loe salme Apostlite teod 19:13–16 ja leia, mis juhtus, kui mõned mehed püüdsid
Pauluse-sarnaselt kuradeid välja ajada.

Kuna Skeua poegadel ei olnud preesterluse volitust teenida Jeesuse Kristuse nimel,
ei tundnud kuri vaim neid ega tunnustanud nende volitust, kuigi nad väitsid end
Päästjat esindavat.

Loe salme Apostlite teod 19:17–20 ja leia, mida tegid paljud inimesed, kes sellest
sündmusest kuulsid. Sõna „nõiakunst” 19. salmis viitab nõidumisele ja teistele
pahelistele tegevustele.

Kuidas näitasid need inimesed usku Jeesusesse Kristusesse?

Me saame nendest salmidest õppida põhimõtte: me näitame usku Jeesusesse
Kristusesse, kui tunnistame üles ja hülgame pahelised tegevused.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millised on mõned
ohverdused, mida keegi peab ehk tegema selleks, et

ülestunnistatud patt hüljata?

Mõtiskle, kas on mingeid patte, mida Issand tahab, et sa üles tunnistaksid ja
hülgaksid. Tegutse iga õhutuse ajel, mida sa seda õppetundi uurides oled tundnud.

Apostlite teod 19:21–41
Ebajumalanna Artemise kummardajad rääkisid Pauluse vastu ja põhjustasid
linnas möllu
Me õpime salmidest Apostlite teod 19:21–41, et mõned Efesoses olevad ärid said
tuge ebajumalanna Artemise kummardamisest. Kuna Paulus jutlustas ebajumalate
kummardamise vastu, ässitasid Artemise kujusid tegevad käsitöölised rahvast
Pauluse vastu üles. Rahvas võttis kaks Pauluse kaaslast ja kogunes linna
amfiteatrisse, kuhu mahtus kuni 24 000 inimest. Paulus otsustas inimestele
kõnelda, kuid mõned jüngrid ja valitsusjuhid veensid teda, et ta ei läheks teatrisse.
Viimaks vaigistas linnakirjutaja rahva ja saatis laiali. Pauluse ja tema kaaslaste
kaitsmine näitab, kuidas Jumala töö jätkub hoolimata paheliste protestidest ja
tagakiusamisest.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 18. ja 19. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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20. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Apostlite teod 20–22
Sissejuhatus
Paulus jutlustas evangeeliumi Väike-Aasias (tänapäeva Türgi) ja kui ta oli Efesose
lähedal Mileetose linnas, hoiatas ta saabuva usust taganemise eest ja julgustas
preesterluse juhte Kiriku liikmete arusaamist avardama. Seejärel rändas ta
Jeruusalemma, kus teda taga kiusati ja kinni võeti. Antoniuse linnuse (garnison,
kus asus Rooma sõjavägi) trepil seistes jagas ta oma usulepöördumise lugu.

Apostlite teod 20–21
Paulus teenib Väike-Aasias ja rändab Jeruusalemma, kus ta läbi pekstakse ja kinni
võetakse
Mõtle ajale, mil pidid mitmeks päevaks, nädalaks või kuuks lahkuma oma perest,
sõpradest või teistest kallitest inimestest.

• Millised olid enne lahkumist sinu ja nende tunded, kellega sa koos olid?

• Mida te üksteisele enne lahkumist ütlesite?

Oma kolmanda misjonirännaku ajal oli Paulus mõnda aega Makedoonias, Kreekas
ja Väike-Aasias (vt Piibliga seotud kaardid, kaart nr 13 „Apostel Pauluse
misjonirännakud”). Selle rännaku ajal tundis ta õhutust pöörduda tagasi
Jeruusalemma. Rännates tegi ta pikal teel peatusi, et jutlustada ja jätta Kiriku
liikmetega hüvasti. Troast lahkumise eelõhtul kõneles Paulus pühadega hilisööni.

Loe salme Apostlite teod 20:9–12 ja leia, mis juhtus noore mehe Eutühhosega, kui
ta Pauluse jutluse ajal uinus. Võiksid märkida pühakirjas ära, mida Paulus tegi, et
näidata, et ta Eutühhost armastab ja temast hoolib.

Kuidas sarnanesid Pauluse teod sellega, mida Päästja oma teenimise ajal tegi?
____________________

Kolmanda misjonirännaku ajal veetis Paulus sealsete inimeste seas tööd tehes ligi
kolm aastat Efesoses. Me õpime salmidest Apostlite teod 20:13–17, et teel
Jeruusalemma peatus Paulus Mileetoses, mis asub kohe Efesose kõrval, ja saatis
Efesose Kiriku juhtidele temaga kohtumiseks sõna.

Loe salme Apostlite teod 20:18–23 ja leia, mida Paulus oma misjonitöö kohta
selgitas.

Paulus ütles, et ta nende eest, keda ta õpetas, „ei pidanud salajas midagi, mis ‥
tarvis oli” (Ap 20:20). Pane salmis Apostlite teod 20:21 tähele, kuidas Paulus õpetas
sellest, mis on kõige tähtsam – ta tunnistas, et kõik peavad meelt parandama ja
uskuma Issanda, Jeesuse Kristuse nimesse.

Paulus oli 22. ja 23. salmi kohaselt valmis seisma silmitsi ükskõik milliste
katsumustega, mis ootasid teda ees Jeruusalemmas. Tal oli Jeruusalemmas eriti
ohtlik olla, kuna tema püüete tõttu jutlustada Jeesuse Kristuse evangeeliumi,
suhtusid juutide juhid temasse kui reeturisse. Kuid üks põhjus, miks Paulus oli
valmis Jeruusalemma minema, oli see, et Issanda Vaim teda seda tegema juhatas.
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Loe salme Apostlite teod 20:24–27 ja leia, mida oli Paulus oma sõnul Issanda
teenijana valmis tegema. Võiksid 24. salmis ära märkida, mida ta ütles.

Me õpime salmidest Apostlite teod 20:24–27, et Issanda ustavad teenijad
täidavad oma kohust ja tunnevad seda tehes rõõmu. Soovi korral kirjuta see
tõde oma pühakirja või pühakirjapäevikusse.

Mõtiskle, mida tähendab sinu jaoks anda Issandat teenides endast kõik.

Kuidas sa saaksid seda põhimõtet oma elus rakendada? ____________________

1. Meenuta aega oma elus, mil sa otsustasid teenida Issandat kogu
oma jõust ja tundsid suurt rõõmu, või jaga sama kogemust mõne

tuttava kohta. Kirjelda pühakirjapäevikus lühidalt seda kogemust ja mida sa
sellest õppisid.

Paulus külastas Kiriku juhte Efesoses viimast korda enne Jeruusalemma minemist.
Kui oleksid olnud Pauluse asemel ja teadnud, et sa ei pruugi neid Kiriku juhte enam
näha, siis millist nõu oleksid sa neile enne lahkumist andnud?

Loe salme Apostlite teod 20:28–31 ja leia, mille eest Paulus Kiriku juhte hoiatas.

Paulus kasutas truudusetute Kiriku liikmete ja inimeste, kes ustavaid Kiriku
liikmeid petavad, metafoorina hunti.

Ta tuletas Kiriku juhtidele meelde, et „õndsam on anda kui võtta” (Ap 20:35) ja
pärast nendega koos palvetamist jättis ta hüvasti ning alustas oma rännakut
Jeruusalemma (vt Ap 20:36–38).

Me õpime salmidest Apostlite teod 21:1–10, et Paulus jätkas oma reisi
Jeruusalemma poole ja peatus eri paigus, et tee peale jäävate Kiriku liikmetega aega
veeta. Tüüroses peatudes andsid mõned jüngrid, kes olid ilmselgelt Pauluse
turvalisuse pärast mures, talle nõu Jeruusalemma mitte minna (vt Ap 21:4).

Kaisareas kuulutas prohvet Aagabus prohvetlikult sellest, mis Paulusega
Jeruusalemmas juhtub.

Loe salmi Apostlite teod 21:11 ja leia, mis Aagabusi prohvetliku kuulutuse kohaselt
Paulusega Jeruusalemmas juhtub.

Loe salme Apostlite teod 21:12–14 ja leia, mida Paulus ja ta kaaslased selle
prohvetliku kuulutuse peale vastasid.

Mis sulle Pauluse vastuses silma hakkab? ____________________

Mitte kõigil Issanda teenijatel ei paluta ohverdada oma elu. Kuid Issanda tõelised
teenijad on valmis tegema Jumala tahet, hoolimata sellest, mida see neile
isiklikult maksma läheb.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Milliseid ohverdusi võidakse minult kui Issanda teenijalt paluda?

b. Millal olen ma olnud valmis tegema Jumala tahet hoolimata sellest, mis see
mulle maksma läheb? Miks olin ma nõus seda tegema?

Me õpime salmidest Apostlite teod 21:17–40, et Paulus saabus Jeruusalemma ja
andis kohalikele Kiriku juhtidele ülevaate oma misjonitööst. Ta läks templisse ja kui
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juudid, kes teda misjonirännakute pärast teadsid, teda nägid, kuulutasid nad, et
Paulus on valeõpetaja, kes õpetab Moosese seaduse vastu ja toob paganad
ebaseaduslikult templisse. Selle süüdistuse tõttu viis rahvajõuk Pauluse templist
minema ja hakkas teda peksma. Rooma sõdurid astusid vahele ja viisid ta minema,
et tema üle kohut mõista, ning Paulus küsis sõduritelt, kas ta tohib rahvale kõnelda.

Apostlite teod 22
Paulus räägib oma usulepöördumisest ja tunnistab Jeesusest Kristusest
Usule pöörduma tähendab muutuma. Mõtle, kuidas muutub vesi, nii et seda saab eri
otstarvetel kasutada. (Näiteks saab vett muuta jääks või auruks.) Mõtiskle, millised
muutused kaasnevad evangeeliumisse pöördumisega.

Loe salme Apostlite teod 22:1–5 ja leia, kuidas Paulus end kirjeldas, kui ta juutidele
Jeruusalemmas linnuse trepil kõneles.

Loe salme Apostlite teod 22:6–21, milles Paulus räägib oma usulepöördumise loo.
Seejärel otsi järgmistele küsimustele sobivad vastused, kirjutades küsimuse ees
olevale joonele õige vastuse tähe. (Kui oled lõpetanud, võrdle oma vastuseid
õppetunni lõpus toodud vastustega.)

Pauluse usulepöördumine

____ 1. Mis juhtus Paulusega teel Damaskusesse?
(Vt Ap 22:6–8, 14.)

____ 2. Mida Paulusel teha kästi? (Vt Ap
22:10–11.)

____ 3. Kellega Paulus Damaskuses kohtus ja mis
tal taastus? (Vt Ap 22:12–13.)

____ 4. Mida Ananias Pauluse kohta prohvetlikult
kuulutas? (Vt Ap 22:14–15.)

____ 5. Kuidas näitas Paulus usku Jeesusesse
Kristusesse? (Vt Ap 22:16; vt ka Ap 9:18.)

a. Ta pidi minema Damaskusesse.

b. Ta kohtus õiglase mehe Ananiasega ja
sai nägemise tagasi.

c. Ta sai ristitud ja hüüdis Issanda nime.

d. Ta kutsuti Jeesuse Kristuse
tunnistajaks.

e. Ta nägi valgust, kuulis Jeesuse
Kristuse häält ja nägi Teda nägemuses.

Paulus võttis Jeesuse Kristuse sõnu kuulda, oli kuulekas ja hakkas muutuma. Me
õpime salmidest Galaatlastele 1:17–18, et pärast tähelepanuväärset nägemust veetis
Paulus kolm aastat Araabias, mis võis olla hea aeg vaimseks ettevalmistuseks ja
kasvuks enne Damaskusesse tagasipöördumist ja seejärel Jeruusalemma minemist,
et kohtuda Peetrusega.

Mõtle sellele, kui järsult Pauluse elu tema Päästja poole pöördumise tagajärjel
muutus. Pauluse usulepöördumine õpetab meile, et kui me kuuletume Jeesuse
Kristuse sõnadele, võivad meist saada täielikult usulepöördunud.

Noorte Naise üldjuhataja, õde Bonnie L. Oscarson on selgitanud, kuidas meie
kuulekus Kristuse sõnadele on seotud tõelise usulepöördumisega:
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Roomlased sidusid Pauluse kinni.

„Tõeline pöördumine on rohkemat kui lihtsalt teadmised evangeeliumi
põhimõtetest, ja eeldab isegi rohkemat kui tunnistust nendest põhimõtetest.
Evangeeliumi kohta võib saada tunnistuse ka ilma, et selle järgi elada. Olla
tõeliselt pöördunu tähendab, et me tegutseme vastavalt sellele, mida me usume,
ja lubame sel teha „meie südametes vägeva muutuse” [Ms 5:2]. [---]

Me pöördume siis, kui palvetame usinalt, uurime pühakirju, käime kirikus ja
oleme väärilised osalema templitalitustes. Me pöördume, kui käitume õigemeelsete põhimõtete
järgi, mida õpime kodus ja klassiruumis. Me pöördume, kui elame puhast ja vooruslikku elu ning
naudime Püha Vaimu kaaslust. Me pöördume, kui mõistame Jeesuse Kristuse lepitust, kui
teadvustame, et Tema on meie Päästja ja Lunastaja, ning laseme lepitusel mõjutada meie elu.”
(Olge pöördunud. – 2013. a sügisene üldkonverents)

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse endale kiri sellest, mida sa saad teha, et
tõeliselt Päästja poole pöörduda.

Me õpime salmidest Apostlite teod
22:22–30, et pärast seda, kui Paulus
meenutas oma usulepöördumise lugu,
hüüdsid teda kuulanud inimesed, et ta
tuleks hukata. Paulus toodi
Jeruusalemmas Rooma sõjaväe
ülempealiku ette, kes otsustas, et
Paulust tuleks rooskadega peksta. Seda
taktikat kasutati tavaliselt selleks, et
kurjategijaid alandada ja neilt infot
saada. Kui aga Rooma sõdurid said
teada, et Paulus on Rooma kodanik,
otsustasid nad teda mitte peksta, vaid
viisid ta hoopis juutide Suurkohtu ette.
Rooma seadus ei lubanud kinni siduda
või peksta Rooma kodanikku „ilma
kohtu otsuseta” (Ap 22:25).

4. Kirjuta
pühakirjapäevikusse

tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 20.–22. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

Küsimuste vastused: 1–E, 2–A, 3–B, 4–D, 5–C.
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20. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Apostlite teod 23–28
Sissejuhatus
Pärast Jeruusalemmas kinnivõtmist viidi Paulus Kaisareasse, kus ta kaitses end
valesüüdistuste eest mitme Rooma juhi ees. Ta jutustas oma usulepöördumise loo
ja tunnistas Jeesusest Kristusest. Vangina Rooma rännates sattus Paulus laevahuku
tagajärjel saarele, kus ta pärast mürkmao hammustust terveks jäi ja paljusid haigeid
tervendas. Lõpuks viidi Paulus Rooma. Seal suleti ta kaheks aastaks vangina majja
ning ta õpetas ja tunnistas Jeesusest Kristusest.

Apostlite teod 23–26
Paulust kiusatakse taga, ta pannakse vangi ja tema üle mõistetakse kohut kuningas
Agrippase ees

Milliseid õnnistusi oled sa Jumala käskudele ja õpetustele kuuletudes saanud?
____________________

Mis võib panna kedagi Jumalale selga pöörama ja lõpetama Tema käskude ja
õpetuste järgi elamise?

____________________

Mõtiskle, mis võib olla tagajärjeks, kui inimesed Jumalale selja pööravad ja Temast
eemalduvad.

Leia Apostlite tegude 23.–26. peatükki uurides tõdesid, mis sind aitavad, kui
tunned, et oled Jumalast ja Tema õnnistustest eemaldunud.

Meenuta, et Paulus võeti kinni Jeruusalemma templi juures ja viidi juutide juhtide
ette (vt Ap 21:30–33; 22:23–30). Me õpime Apostlite tegude 23.–25. peatükist,
kuidas Paulus kohtus juutide juhtidega ja pandi vangi. Kui Paulus oli vangis, tuli
Issand teda trööstima ja julgustama (vt Ap 23:11). Rooma ülempealik, kes oli
Pauluse kinni võtnud, saatis ta Kaisareasse, et takistada tema tapmist juutide jõugu
poolt. Seal kinnitas Paulus Rooma valitseja Feeliksile, et ta on süütu. Kuigi Feeliks
oli Pauluse süütuses veendunud, jättis ta Pauluse kaheks aastaks ühte majja
vangistusse. Feeliksi vahetas välja Festus, Rooma maavalitseja Juudamaal. Kuningas
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Heroodes Aprippas, kes valitses Galilea järvest kirdesse jäävat piirkonda, külastas
Festust ja soovis Pauluse asja ära kuulata. Seejärel toodi Paulus kuningas
Agrippase ette.

Loe salme Apostlite teod 26:4–11 ja leia, kuidas Paulus kuningas Agrippasele oma
minevikku kirjeldas.

Nagu on kirjas salmides Apostlite teod 26:12–16, rääkis Paulus taas, kuidas ta nägi
teel Damaskusesse nägemuses Päästjat.

Loe salme Apostlite teod 26:16–18 ja leia, millise ülesande Issand Paulusele andis.
Fraas osa saama 18. salmis viitab Jumala selestilisse kuningriiki sisenemisele.

Mõtle küsimustele: mis aitab sinu arvates inimese vaimseid silmi avada? Mis aitab
kellelgi pimedusest valguse ning Jumala käskude ja õnnistuste poole pöörduda?

Loe salme Apostlite teod 26:19–23 ja leia, mida oli Paulus oma sõnul nii juutidele
kui ka paganatele õpetanud, et nad peavad tegema selleks, et saada 18. salmis
mainitud õnnistusi.

Mida oli Paulus 20. salmi kohaselt nii juute kui ka paganaid tegema õpetanud?

Me saame nendest salmidest ühe tõena õppida, et kui me meelt parandame ja
pöördume Jumala poole, võime me võita oma elus ära Saatana väe, saada oma
patud andeks ja olla selestilise kuningriigi väärilised. Sa võiksid kirjutada selle
tõe oma pühakirja salmide Apostlite teod 26:18–20 juurde.

Selleks, et seda põhimõtet paremini mõista, loe läbi Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist vanem Neil L. Anderseni sõnad:

„Patustades pöördume me Jumalast eemale. Meelt parandades pöördume me
tagasi Jumala juurde.

Kutse meeleparandusele tuleb harva noomival moel. Pigem on see armastusest
kantud palve ümber keerata ja end taas Jumala poole pöörata [vt Hl 7:17]. See
on armastava Isa ja Tema Ainusündinud Poja kutse olla midagi enamat, kui me
tegelikult oleme, pürgida kõrgema elukorralduse poole, muuta end ja tunda

õnnestavat rõõmu käskude pidamisest.” („Parandage meelt, et ma võiksin teid terveks teha”. –
2009. a sügisene üldkonverents)
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Paulus kuningas Agrippase ees

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida me võime Pauluselt ja
vanem Andersenilt õpitu kohaselt saavutada, kui meelt parandame

ning Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse poole tagasi pöördume?

Jätkates Apostlite tegude 26. peatüki uurimist, leia, mis takistas Festust ja kuningas
Agrippast meelt parandamast, Jumala poole pöördumast ja Jeesusesse Kristusesse
uskumast.

Loe salme Apostlite teod 26:24–29 ja leia, kuidas Festus ja kuningas Agrippas
kumbki Pauluse õpetustele ja tunnistusele Päästjast reageerisid. Kirjuta
alljärgnevasse tabelisse fraasid, mis kirjeldavad nende reaktsioone Pauluse
õpetustele:

Reaktsioonid Pauluse õpetustele

Festus Kuningas Agrippas

Pane tähele, et Festus ei uskunud Pauluse õpetusi. Kuningas Agrippas uskus
prohvetite sõnu, kuid ei pühendunud täielikult kristlaseks saamisele.

Me õpime ühe tõena Festuselt ja
kuningas Agrippaselt, et selleks, et
pöörduda Jeesusesse Kristusesse,
peame otsustama uskuda ja
pühenduma täielikult evangeeliumi
järgi elamisele.

Loe läbi Esimesest Presidentkonnast
president Dieter F. Uchtdorfi sõnad ja
leia, mida ta on pühendumise kohta
õpetanud:

„Kaks venda seisid sinise järve kristallselge vee kohale eenduva väikese kalju
tipus. See oli populaarne sukeldumiskoht. Vennad olid sageli rääkinud sealt vette
hüppamisest – nad olid näinud teisi nii tegevat.

Kuigi mõlemad soovisid hüpata, ei tahtnud kumbki esimene olla. Kalju ei olnud
eriti kõrge, kuid kahele väiksele poisile tundus ennast ettepoole kallutades
kaugus veepiirist järjest pikenevat, seega kadus nende julgus kiiresti.

Lõpuks astus üks vendadest ühe jalaga kaljuservale ja oli valmis hüppama. Samal hetkel sosistas
teine vend: „Äkki peaksime ootama järgmise suveni?“

Kuid esimesel vennal oli juba hoog sees. „Vend, ma olen pühendunud!“ hüüdis ta.

Ta sulpsatas vette ja ilmus kiirelt pinnale võiduhüüd huulil. Teine vend järgnes jalamaid. Hiljem
naersid nad esimesena hüpanud venna viimaste sõnade üle enne vette sulpsatamist: „Vend, ma
olen pühendunud!”
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Pühendumine sarnaneb mõnevõrra vette sukeldumisega. Sa kas oled pühendunud või mitte. Sa
kas liigud edasi või seisad liikumatult paigal. Vahepealset varianti pole! ‥ Kiriku liikmetena
peame endilt küsima: „Kas sukeldun või seisan vaid serva peal? Kas hüppan vette või katsun vaid
varbaga, kui soe vesi on?” ‥

Need, kes on pühendunud vaid osaliselt, võivad loota vaid osale tunnistuse rahu ja rõõmu
toovatest õnnistustest. Neile võivad taevaluugid olla vaid natuke avatud. [---]

Mingis mõttes seisab igaüks meist otsust langetades vee kohal kõrguval kaljul. Minu palve on, et
meil jätkuks usku liikuda edasi, julgust olla üle oma hirmudest ja kahtlustest ning öelda
iseendile: „Ma olen pühendunud!”” (Vend, ma olen pühendunud. – Esimese Presidentkonna
sõnum, juuli 2011)

Miks on president Uchtdorfi sõnul tähtis olla pigem täielikult kui vaid osaliselt
pühendunud evangeeliumi järgi elamisele?

2. Täida pühakirjapäevikus järgmistest ülesannetest üks või mõlemad:

a. Pane kirja, kuidas on pühendumine elada evangeeliumi käsu või põhimõtte
järgi aidanud sul tugevdada oma pöördumist Jeesusesse Kristusesse.

b. Koosta nimekiri evangeeliumi käskudest ja põhimõtetest, mille järgi sa enda
hinnangul täiesti pühendunult elad. Mõtle evangeeliumi põhimõtetele, mille
kohta sa tunned, et elad selle järgi peaaegu, kuid mitte täielikult (vt Ap
26:29). Pane kirja eesmärk, mida sa saad teha, et suurendada nendest
põhimõtetest arusaamist ja neile pühendumist.

Palveta, et saada abi, kui püüad veelgi täielikumalt Tema evangeeliumi järgi elades
tõeliselt Jeesuse Kristuse poole pöörduda.

Me loeme salmidest Apostlite teod 26:30–32, et Festus ja kuningas Agrippas leidsid
Pauluse süütu olevat ja oleksid ta vabaks lasknud, kuid kuna Paulus kaebas oma
kohtuasja edasi keisrile, pidid nad ta Rooma saatma.

Apostlite teod 27–28
Paulus viiakse Rooma, kus ta õpetab ja tunnistab Jeesusest Kristusest
Vanem Neil L. Andersen
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on
viidanud eluraskustele ja katsumustele
kui „vaimsetele tuulispeadele” (vt
Vaimsed tuulispead. – 2014. a kevadine
üldkonverents).

Mõtiskle näidetele katsumustest ja
raskustest, mida võib samastada isikliku
elu tuulispeadega.

Leia Apostlite teod 27.–28. peatükki
uurides põhimõte, mis võib aidata sul ustavalt lõpuni vastu pidada vaimsetele
tuulispeadele, millega silmitsi seisad.
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Apostlite tegude 27. peatükk räägib, kuidas Paulust talvekuudel merd mööda
Rooma viima hakati. Tormis laev peaaegu hävis ning Paulus ja kõik teised laeval
olijad pääsesid laevahukust Melita ehk Malta saarele (vt Piibliga seotud kaardid,
kaart nr 13 „Apostel Pauluse misjonirännakud”).

3. Loe salme Apostlite teod 28:1–10 ja Apostlite teod 28:16–24 ning
leia, mida Paulus saarel ja Roomas koges. Joonista

pühakirjapäevikusse pilt ja kirjuta ajalehe esikülje pealkiri, mis võtab kokku neis
pühakirjakohtades kirjeldatud sündmused.

Mõtle Pauluse kogetud katsumustele, mis on kirjas Apostlite tegude 23.–28.
peatükis: ta oli süütult vangi pandud, elas läbi laevahuku, teda hammustas
mürkmadu ja ta viidi Rooma, kus ta vangina ühte majja suleti.

Loe salme Apostlite teod 28:30–31 ja leia, mida sai Paulus Roomas teha, hoolimata
sellest, et ta oli vangina majja suletud.

Mida Paulus tegi, mis näitas, et ta jäi kõigist kogetud katsumustest hoolimata
Jumalale ustavaks?

Mida head tuli nendest katsumustest, mida Paulus merel olles, laevahukus ja
Roomas vangistuses olles koges?

Me saame Pauluse kogemustest ühe põhimõttena õppida, et kui me oleme
ustavad, võib Jumal aidata meil muuta katsumused õnnistusteks nii meie
endi kui ka teiste jaoks.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mil moel saab Jumal aidata inimestel muuta katsumused õnnistusteks nii
nende endi kui ka teiste jaoks?

b. Millal on Jumal aidanud mul või mõnel mu tuttaval muuta katsumused
õnnistusteks nii enda kui ka teiste jaoks?

Otsusta Pauluse eeskuju järgida ja jääda ustavaks, kui koged katsumusi, nii et Jumal
võiks aidata sul muuta need katsumused õnnistusteks nii sinu enda kui ka
teiste jaoks.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Apostlite tegude 23.–28. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja
Roomlastele
Milleks seda kirja uurida?
Kiri roomlastele on Pauluse kirjadest kõige pikem ja paljud peavad seda tema
parimaks kirjaks. Kiri sisaldab tema põhjalikemat selgitust õigeks mõistmise
õpetusest pigem usu kaudu Jeesusesse Kristusesse kui Moosese seaduse täitmise
kaudu. Selles on palju õpetusi päästmisest ja nende õpetuste igapäevaellu
rakendamisest. Seda kirja uurides võid sa hakata rohkem hindama Jeesuse Kristuse
lepitust ning lootust ja rahu, mida kõik inimesed võivad Kristuses leida.

Kes selle kirja kirjutas?
Kirja roomlastele autori on apostel Paulus (vt Rm 1:1). Seda kirja kirjutades kasutas
Paulus kirjutaja Tertiuse abi, kes kirjutas kirja lõppu ka enda tervitused pühadele
Roomas (vt Rm 16:22).

Millal ja kus see kiri kirjutati?
Paulus kirjutas kirja roomlastele Korintosest oma kolmanda misjonirännaku lõpu
eel. Mitmed asjad vihjavad sellele, et ta kirjutas selle kirja Korintoses veedetud
kolme kuu jooksul (vt Ap 20:2–3; sõna Kreekamaa viitab nendes salmides
Korintosele), tõenäoliselt aastatel 55–56 pKr. (Vt märksõna „Pauluse kirjad”. –
Pühakirjajuht.)

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Pauluse kiri roomlastele on mõeldud Kiriku liikmetele Roomas (vt Rm 1:7). Kiriku
algus Roomas ei ole teada, kuid tõenäoliselt rajati see peagi pärast nelipühapäeva,
kui Roomast pühasid tähistama tulnud juudid kuulsid Peetrust jutlustamas (vt Ap
2:10). Kuigi Paulus ei olnud veel Roomas käinud, saatis ta tervitusi konkreetsetele
pühadele, keda ta tundis kas varasemast ajast või teiste juttude järgi, kes olid
Roomas elanud, näiteks Priskilla ja Akvila (vt Ap 18:1–2, 18; Rm 16:1–16, 21).

Tundub olevat vähemalt kolm peamist põhjust, miks Paulus selle kirja
roomlastele saatis:

1. Et valmistuda Rooma minekuks. Paulus oli aastaid soovinud jutlustada
evangeeliumi Roomas (vt Ap 19:21; Rm 1:15; 15:23). Samuti lootis ta, et Kirikust
Roomas saab tagala, kust minnes ta saab teenida misjonil Hispaanias (vt Rm
15:22–24, 28).

2. Et selgitada ja kaitsta oma õpetusi. Paulus kohtas korduvalt vastuseisu inimestelt,
kes ei mõistnud või moonutasid tema õpetusi Moosese seaduse ja usu kohta
Kristusesse (vt Ap 13:45; 15:1–2; 21:27–28; Rm 3:8; 2Pt 3:15–16). Nähtavasti oli tal
põhjust kahtlustada, et sellised valesti mõistmised olid jõudnud Kiriku liikmete



hulka Roomas, seega kirjutas ta enne oma saabumist kirja, et kõikvõimalikke
muresid leevendada.

3. Et aidata kaasa üksmeelele Kiriku juutidest ja paganatest liikmete seas. Mitte kaua
enne seda, kui Paulus kirjutas selle kirja, olid juutidest kristlased, keda keiser
Klaudius oli Roomast välja ajanud (vt Ap 18:2), hakanud tagasi pöörduma Rooma
ja valdavalt paganatest koosnevate kristlike koguduste juurde. Selline olukord võis
tekitada juutide ja paganatest kristlaste vahel teatud pingeid ja probleeme.
„Paganate apostlina” (Rm 11:13) püüdis Paulus usule pöördunud paganaid
Kirikuga lõimida, kuid juudina (vt Rm 11:1) tundis ta ka suurt soovi, et tema oma
rahvas evangeeliumi vastu võtaks. Ta aitas tekitada Kirikus ühtsust, õpetades,
kuidas evangeeliumi õpetused kehtivad kõigi pühade kohta (vt Rm 3:21–4:25;
11:13–36; 14:1–15:13).

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Pärast tervitusi tuuakse välja kirja teema: „[Kristuse] evangeelium ‥ on ‥ Jumala
vägi päästeks igaühele, kes usub” Jeesusesse Kristusesse (Rm 1:16–17).

Kuigi Pauluse kiri roomlastele on mänginud kristluse ajaloos tähtsat rolli, on see
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Bruce R. McConkie sõnul olnud
kahjuks ka „suurema õpetusliku vääritimõistmise, valesti tõlgendamise ja
pahategude allikaks kui ükski teine Piibli raamat” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 kd, 1965–1973, 2. kd, lk 211). Juba varajaste kristlaste seas suhtuti
Pauluse kirjutistesse kui raskesti arusaadavatesse ning mõnikord tema õpetusi
moonutati ja esitati valesti (vt 2Pt 3:15–16).

Sisukokkuvõte
Roomlastele 1–3. Paulus selgitab õpetust õigeks mõistmisest usu kaudu Jeesusesse
Kristusesse. Ta defineerib patususe mõiste, millega kogu inimkond silmitsi seisab,
ja õpetab, et Jumala lahendus sellele probleemile kõigi inimeste jaoks on Jeesuse
Kristuse lepitus. Kogu inimkond saab õigeks mõistetud (saab andeks) ja saab
pääste osaliseks Kristuse lepituse ustava vastuvõtmise kaudu.

Roomlastele 4–8. Paulus toob näite Aabrahamist, et näitlikustada õpetust õigeks
mõistmisest usu kaudu. Ta seletab lahti õpetuse päästest ja õpetab, kuidas need
õpetused mõjutavad kõigi elu, kes usuvad Kristusesse.

Roomlastele 9–16. Paulus kirjutab Iisraeli erilisest staatusest, evangeeliumi
hülgamisest ja lõpuks saabuvast päästest. Ta annab juutidest ja paganatest Kiriku
liikmetele nõu elada evangeeliumi järgi, et Kirikus oleks rahu ja ühtsus. Ta anub
pühasid Roomas, et nad jätkaksid käskudest kinnipidamist.



20. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Roomlastele 1–3
Sissejuhatus
Apostel Paulus kirjutas jutluse ehk kirja pühadele Roomas. Ta kuulutas selles, et
Jeesuse Kristuse evangeelium on Jumala vägi päästeks. Ta selgitas, et kuna kõik
inimesed patustavad, ei saa keegi päästetud omaenda tegude jõul. Nad peavad
saama päästetud Jumala armu läbi, mis on saanud võimalikuks Jeesuse Kristuse
lepituse kaudu.

Püüa mõista keerulisi sõnu ja fraase
Pühakirjade uurimisel on tähtis keerulised sõnad lahti seletada. See aitab sul neist paremini aru
saada. Kui leiad uurimise ajal sõnu või fraase, mida sa ei mõista, uuri pühakirjades joonealuseid
märkusi, kasuta sõnaraamatut või arutle nende üle ema, isa või õpetajaga. Hea oleks nende
sõnade või fraaside tähendused pühakirja kirjutada.

Järgmine nimekiri aitab sul mõista mõningaid sõnu, mida Paulus oma kirjades
kasutab:

Evangeelium: „Jumala päästmisplaan, mis on saanud võimalikuks Jeesuse Kristuse
lepituse kaudu. Evangeeliumi juurde kuuluvad igavesed tõed ehk seadused,
lepingud ja talitused, mida inimkond vajab, et minna tagasi Jumala juurde.”
(Märksõna „Evangeelium”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Päästmine: „Pääsemine nii füüsilisest kui ka vaimsest surmast.” (Märksõna
„Päästmine, pääste”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Õigeksmõistmine: „Patu eest saadava karistuse kustutamine ja süütuks
kuulutamine. Inimene mõistetakse õigeks Päästja armu läbi, kui sel inimesel on
Päästjasse usku. Seda usku näidatakse meeleparandusega ning kuulekusega
evangeeliumi seadustele ja talitustele. Jeesuse Kristuse lepitus võimaldab
inimkonnal teha meeleparandust ja saada õigeks mõistetud või vabastatud
karistusest, mida nad muidu kandma peaksid.” (Märksõna „Õigeks mõistma,
õigeksmõistmine”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Usk: „Kõige sagedasema kasutuse järgi pühakirjades on usk Jeesuse Kristuse
usaldamine või tema peale kindel olemine, mis paneb inimest temale kuuletuma.
Selleks, et usk viiks inimese päästmiseni, peab selle keskmes olema Jeesus Kristus.”
(Märksõna „Usk”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Lepitusvahend: Oma kohale asetamine (taastamine või korda seadmine); lepitus
(„Pühakirjades kasutatu kohaselt tähendab lepitus karistuse kandmist patu
toimepanemise eest, vabastades seeläbi meeltparandava patustaja patu
tagajärgedest ja võimaldades tal saada lepitatud Jumalaga. Jeesus Kristus oli
ainukene, kes suutis teha täiusliku lepituse kogu inimkonna eest.” [Märksõna
„Lepitama, lepitus”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org].)

Arm: „Õigustandev Jumala vägi, mis võimaldab meestel ja naistel saada õnnistusi
selles elus ning igavese elu ja ülenduse osaliseks, kui nad on rakendanud usku,
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parandanud meelt ja andnud endast parima käskudest kinnipidamisel. Sellist
jumalikku abi või jõudu saab Jumala halastuse ja armastuse vahendusel. Iga surelik
inimene vajab jumalikku armu Aadama langemise ja ka inimese nõrkuste tõttu.”
(Märksõna „Arm”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Teod: „Inimese tegevus, olgu hea või halb. Iga inimese üle mõistetakse kohut tema
enda tegude alusel.” (Märksõna „Teod”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Seadus: „Jumala käsud või reeglid, millel põhinevad kõik õnnistused ja karistused
nii taevas kui ka maa peal. Need, kes kuuletuvad Jumala seadustele, saavad lubatud
õnnistused. ‥

Moosese seadus [või lihtsalt „seadus”, nagu Paulus kasutas] oli ettevalmistav
seadus meeste ja naiste toomiseks Kristuse juurde.” (Märksõna „Seadus”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Roomlastele 1:1–17
Jeesuse Kristuse evangeelium on Jumala vägi päästeks
Vanem Larry Echo Hawk Seitsmekümnest on jaganud kogemust, mille ta sai noore
mehena Ameerika Ühendriikide merejalaväkke astudes:

„Ust jalaga lahti lüües ja vulgaarselt räusates astus uksest sisse meie rivisammu
õpetaja, lahingutes karastunud veteran.

Pärast seda jahmatavat enesetutvustust hakkas ta uustulnukaid üksteise järel
küsimustega pommitama. Eranditult igas uustulnukas leidis ta midagi, mille
kallal valjuhäälselt ja vulgaarselt ilkuda. Niimoodi liikus ta ühe uustulnuka juurest
teise juurde, samas kui need talle määrustikukohaselt „Jah, seersant õpetaja” või

„Ei, seersant õpetaja” vastasid. Ma ei näinud täpselt, mida ta tegi, sest pidime olema
valveseisangus, pilk suunatud enda ette. Aga kui jõudis kätte minu kord, tajusin, et ta võttis mu
koti ja puistas selle sisu minu selja taga mu asemele. Ta soris mu asjades ja seejärel tuli ning jäi
minu ette seisma. Valmistusin rünnakuks. Tal oli käes minu Mormoni Raamat.” (Tulge minu
juurde, oo te Iisraeli koda. – 2012. a sügisene üldkonverents)

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida ma vanem Echo Hawki olukorras olles tunneksin?

b. Mida rivisammu õpetaja minu arvates teha kavatses?

c. Kas olen olnud kunagi olukorras, kus muretsesin, et minu usku
naeruvääristatakse? Kui jah, siis milline see olukord oli?

Leia kirja Roomlastele 1. peatükki uurides tõdesid, mis aitavad sul seista silmitsi
sinu usuliste tõekspidamiste ja käitumisnormide naeruvääristamise või
tagakiusamisega.

Roomlastele on kiri, mille apostel Paulus oma misjonirännakute lõpu eel kirjutas
pühadele Roomas. Ta kirjutas selle, et valmistada neid ette tema saabumiseks, et
selgitada ja kaitsta oma õpetusi ning suurendada ühtsust Kiriku juutidest ja
paganatest liikmete vahel. Rooma – Rooma impeeriumi pealinn – oli tulvil maiseid
filosoofiaid ja oli seega Jeesuse Kristuse evangeeliumi jutlustamiseks raske koht.
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Me loeme salmidest Roomlastele 1:1–14, kuidas Paulus alustas oma kirja,
tunnistades Jeesusest Kristusest ning avaldades lootust ja soovi pühasid Roomas
külastada.

Loe Roomlastele 1:15–17 ja leia, mida Paulus Rooma pühadele Jeesuse Kristuse
evangeeliumi kohta õpetas.

Need salmid õpetavad tõe: Jeesuse Kristuse evangeelium on Jumala vägi
päästeks kõigile, kes rakendavad usku Jeesusesse Kristusesse. Võiksid märkida
ära fraasid, mis salmides Roomlastele 1:15–17 seda tõde õpetavad.

Evangeelium õpetab meile, kuidas me saame päästetud nii füüsilisest kui ka
vaimsest surmast ning saame naasta Jumala juurde. Me peame rakendama usku
Jeesusesse Kristusesse, et saada osa päästmise õnnistustest tänu Tema lepitusele,
mis teeb päästmise võimalikuks.

„Pauluse jaoks oli usk [ja uskumine] Jeesusesse Kristusesse mitte pelgalt vaimne nõustumine
mõttega, et Jeesus on Jumala Poeg, vaid kogu südamest Jeesuse Kristuse vastuvõtmine ja Tema,
selle Ühe, usaldamine, kes ohverdas end lepituses meie pattude eest. Selline sügav usaldus viib
ustava eluni, mis avaldub meeleparanduse tegemises pattudest, ristitud saamises ja püüdes
elada nii, nagu Jeesus Kristus õpetas (vt Ap 16:30–33; Rm 6:1–11; 1Kr 6:9–11). „[Usk]
Jeesusesse Kristusesse ‥ avaldub eluaegses kuulelikkuses evangeeliumi seadustele ja talitustele
ning Kristuse teenimises.” (Märksõna „Päästmine, pääste”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)”
(New Testament Student Manual, Church Educational System manual, 2014, lk 334)

Üks põhimõte, mille võime salmist Roomlastele 1:16 õppida, on: kui me saame
tunnistuse, et Jeesuse Kristuse evangeeliumil on vägi meid kõiki päästa, siis
meil ei ole häbi seda teistega jagada.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: miks aitab minu arvates
Jeesuse Kristuse evangeeliumist tunnistuse saamine meid, et meil

oleks julgust jagada teistega evangeeliumi?

Loe veel vanem Echo Hawki kogemusest rivisammu seersandiga:

„Ma ootasin, et ta hakkab mu peale karjuma, kuid selle asemel tuli ta lähemale ja sosistas: „Kas
sa oled mormoon?”

Nagu kästud, karjusin vastuseks: „Jah, seersant õpetaja!”

Taas ootasin ma halvimat. Kuid tema vaikis, tõstis üles käe, milles hoidis minu Mormoni
Raamatut, ja küsis vaiksel häälel: „Kas sa usud sellesse raamatusse?”

Taas karjusin: „Jah, seersant õpetaja!”

Sel hetkel olin ma kindel, et otsekohe kuulen ma mormoonide või Mormoni Raamatu aadressil
ilkumist, seersant aga seisis ja vaikis. Hetke pärast läks ta tagasi mu aseme juurde ja asetas
Mormoni Raamatu ettevaatlikult sinna tagasi. Seejärel läks ta peatumata minust mööda ning
jätkas ülejäänute inetut mõnitamist.” (Tulge minu juurde, oo te Iisraeli koda. – 2012. a sügisene
üldkonverents)
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Mõtle sellele, kuidas on vanem Echo Hawki vastus heaks eeskujuks salmis
Roomlastele 1:16 õpetatud põhimõttest.

Loe edasi vanem Echo Hawki lugu: „Ma olen tihti mõtisklenud, miks see vintske
moega merejalaväeseersant mind tol päeval säästis. Kuid ma olen tänulik, et
võisin vähimagi kahtluseta vastata: „Jah, ma olen Viimse Aja Pühade Jeesuse
Kristuse Kiriku liige. Jah, ma tean, et Mormoni Raamat on õige”. See tunnistus on
hinnaline kingitus, mille Püha Vaim andis mulle.” (Tulge minu juurde, oo te Iisraeli
koda. – 2012. a sügisene üldkonverents)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal olen mina või on mõni mu tuttav näidanud üles julgust ja pole
häbenenud jagada Jeesuse Kristuse evangeeliumi?

b. Milline on minu tunnistus Jeesuse Kristuse evangeeliumist?

c. Kuidas saan ma oma tunnistust evangeeliumist tugevdada? Mida saan ma
veel teha, et oma tunnistust tugevdada? Pane kirja eesmärk, mille kallal saad
sel nädalal töötada, mis aitab sinu tunnistust tugevdada.

Roomlastele 1:18–3:23
Kõik inimesed teevad pattu ja jäävad Jumala aust ilma
Pauluse ajal püüdsid mõned kristlastest paganad leida kõlblusetule ja patusele
käitumisele vabandusi sellega, et rõhutasid Jumala halastust ja ignoreerisid Tema
täiuslikku õiglust. Lisaks sellele uskusid mõned juutidest kristlased endiselt, et
päästeks on vaja järgida Moosese seadust. Apostel Paulus püüdis mõlemad
väärarvamused kummutada.

Loe Roomlastele 1:22–31 ja leia, milliseid patte paganad tegid.

Mida tähendab sinu arvates salmis Roomlastele 1:25 kummardada ja teenida
„loodut enam kui Loojat”? ____________________

Sellised fraasid nagu „vahetanud loomuliku sugulise käitlemise loomuvastasega”
salmis Roomlastele 1:26 ja „loobunud loomulikust naise sugulisest käitlemisest”
salmis Roomlastele 1:27 viitavad lesbilisele ja homoseksuaalsele käitumisele.
Selleks, et Kiriku seisukohta seoses lesbilise ja homoseksuaalse käitumisega
paremini mõista, loe läbi järgmised sõnad:

„Homoseksuaalne ja lesbiline tegevus on tõsine patt. Kui sa avastad, et tunned külgetõmmet
samast soost isikute vastu või kui sind püütakse veenda osalema ebasündsas käitumises, siis küsi
nõu oma vanematelt ja piiskopilt. Nad aitavad sind.” (Sulle, noor, 2011, lk 36)

„Homoseksuaalsus ‥ on vastuolus inimese seksuaalsuse eesmärkidega (vt Rm 1:24–32). See
muudab armastusest ajendatud suhted ebaloomulikuks ja ei lase inimestel saada päästvaid

20.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

393



evangeeliumi talitusi ega õnnistusi, mida võib leida pereelust.” (Usule truu: evangeeliumi
teatmik, 2005, lk 77)

„Kiriku õpetuslik seisukoht on selge: seksuaalsuhe peaks aset leidma ainult omavahel abielus
mehe ja naise vahel. Sellest hoolimata ei õigusta see kunagi ebasõbralikku käitumist. Jeesus
Kristus, keda me järgime, mõistis seksuaalse kõlblusetuse selgelt hukka, kuid ei olnud iial julm. Ta
soovis alati inimeste meelt ülendada, mitte neid mustata. ‥

Kirik eristab samasooliste vahelisi tundeid ja tegevust. Kuigi tunded ja kalduvused samast soost
isikute vastu ei ole olemuselt patused, on homoseksuaalne tegevus vastuolus „pühakirjal
põhineva õpetuspõhimõttega ‥ et abielu mehe ja naise vahel on kesksel kohal Looja plaanis
seoses Tema laste igavese saatusega” [First Presidency Statement on Same-Gender Marriage].”
(Omasooiharus. – www.mormoonideuudised.ee/teemad-ja-informatsioon/)

Miks on tähtis, et me mõistaksime Issanda prohvetite ja apostlite õpetusi lesbilise ja
homoseksuaalse käitumise kohta? ____________________

Paulus õpetas salmides Roomlastele 2:1–3:8, et kõigi inimeste üle mõistetakse
kohut vastavalt nende tegudele, ja ta näitas, et juudid ei olnud õigemeelsed, sest
elasid pealtnäha Moosese seaduse järgi, kuid oma südames mitte.

Loe Roomlastele 3:9–12, 23 ja leia, keda Pauluse sõnul mõjutab patt.

Võiksid 23. salmis märkida ära, milline on meie pattude mõju meile.

Need salmid õpetavad tõe, et kõik vastutusvõimelised inimesed teevad pattu ja
vajavad Jumala andestust. Kuidas aitab see tõde meil paremini mõista, miks me
vajame Jeesust Kristust? ____________________

Leia Roomlaste 3. peatüki uurimist jätkates tõdesid, mida Paulus õpetas, mis
annavad meile meie patuses olukorras lootust.

Roomlastele 3:24–31
Kogu inimkond võib saada Kristuse lepituse ustava vastuvõtmise kaudu õigeks
mõistetud.
Olles selgitanud, et me kõik teeme pattu ja seega oleme Jumala ees süüdi, sest Ta ei
saa patuga nõustuda, õpetas apostel Paulus salmides Roomlastele 3:24–31, kuidas
see seisund võib usu kaudu Jeesuse Kristuse lepitusse muutuda. Selleks, et neid
salme mõista, on vaja aru saada järgmiste sõnade tähendusest: õigeks mõistma
tähendab patu andeksandmist ja süütuks kuulutamist, arm on Jumala halastuse ja
armastuse kaudu antav jumalik abi või jõud.

Loe Roomlastele 3:24–26 ja kasuta ülaltoodud definitsioone. Võiksid salmis
Roomlastele 3:24 ära märkida, kuidas meid õigeks mõistetakse või Jumala juurde
minemise vääriliseks kuulutatakse.

Joseph Smithi tõlkes salmile Roomlastele 3:24 on muudetud sõnad täiesti muidu
sõnaks üksnes (vt JST – Romans 3:24). Isegi kui meie head teod aitavad näidata
meie usku Jeesusesse Kristusesse, ei saa me nende tegude kaudu päästet välja
teenida või väärida, kuna nagu Paulus salmis Roomlastele 3:23 õpetas, oleme me
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kõik pattu teinud ja seetõttu jääme päästest ilma. Me saame päästetud üksnes
Jumala armu – Tema jumaliku tugevuse ja suutlikuks tegeva väe kaudu.

Pane salmides Roomlastele 3:25–26 tähele, et need, kes usuvad ja kel on usk
Jeesusesse Kristusesse, mõistetakse Jumala armu kaudu õigeks. Pea meeles, et sõna
usk tähendab Jeesuse Kristuse kogu südamest vastu võtmist, mis viib inimese Tema
Kiriku liikmeks saamiseni, tahtega pidada kinni Tema käskudest ja olla kuulekas
evangeeliumi talitustele. Me õpime nendest salmidest põhimõtte: Jeesuse Kristuse
lepituse ustava vastuvõtmise kaudu võib kogu inimkond saada õigeks
mõistetud ja päästetud.

Mõtiskle sellele, et sa vajad ülenduse saamiseks Päästjat, Jeesust Kristust. Pane kirja
mõned viisid, kuidas sa saad näidata, et oled Päästja lepituse ustavalt vastu võtnud:
____________________

Soovi korral võid rääkida oma tunnetest ning tunnistada Jeesusest Kristusest ja
Tema lepitusest kellelegi, kes võiks sellest kasu saada, kui kuuleb Päästjast.

Paulus tuletab salmides Roomlastele 3:27–31 taas meelde, et nii juudid kui ka
paganad mõistetakse õigeks usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Pöördudes usus
Jeesusesse Kristusesse, nad täidavad ehk „kinnitavad [Moosese] käsku” (Rm 3:31),
mis viitab Kristusele.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Roomlastele 1.–3. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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20. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Roomlastele 4–7
Sissejuhatus
Paulus selgitas, kuidas Aabraham armu läbi õigeks mõisteti Seejärel kirjeldas ta
õnnistusi, mis saavad osaks neile, kes on õigeks mõistetud ja kellele on õpetatud, et
ristimine sümboliseerib patule surnud olemist ja elamist Kristuses.

Roomlastele 4–5
Paulus selgitab, kuidas Aabraham armu läbi õigeks mõisteti.
Kujuta ette, et sa oled kõrbes janusse suremas ja et lähedal oleva künka otsas on
pudel vett. Milline järgmistest valikutest su päästaks?

A. Sinu usk, et vesi võib sind päästa.

B. Sinu jõupingutused veeni jõuda ja seda juua.

C. Vesi.

Need valikud aitavad meil mõista Pauluse õpetusi kirjas Roomlastele 4.–7. peatükis
selle kohta, kuidas on usk, teod ja arm seotud õpetusega õiglusest.

Me õppisime Roomlastele 1.–3. peatükist, et õigeks mõistma tähendab patu
andeksandmist ja õigemeelseks saamist Jeesuse Kristuse lepituse kaudu (vt ÕL
76:69).

Mõned juutidest pühad Roomas tähtsustasid õigeksmõistmise juures liigselt
omaenda püüdeid ja Moosese seadust. Kuidas võib mõnel inimesel tänapäeval olla
õigeksmõistmise kohta samasugune valearusaam?

Milline ülaltoodud kolmest valikust võiks väljendada ideed, et me võime saada
päästetud omaenda tegude kaudu? ____

Paulus püüdis seda valearusaama kummutada, tuletades juutidele meelde muistset
patriarhi Aabrahami, kes oli paljude juutide arvates õigeks mõistetud.

Loe Joseph Smithi tõlget salmile Roomlastele 4:2–5 ja leia, miks mõisteti Aabraham
õigeks: „Sest kui Aabraham on õigeks mõistetud tegude seaduse järgi, on temal
kiitlemist iseenda, kuid mitte Jumala üle. Sest mis ütleb Kiri? „Aabraham uskus
Jumalat ja see arvati temale õiguseks!” Aga tegude seaduse järgi õigeksmõistetule
arvatakse palka mitte armust, vaid teenet mööda. Aga kes ei püüa saada õigeks
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mõistetud tegude seaduse järgi, vaid usub temasse, kes mõistab õigeks jumalatu,
sellele arvatakse tema usk õiguseks.”

Mille poolest Aabrahami ei mõistetud õigeks? ____________________

Pea meeles, et Paulus õpetas, et „kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma” (Rm
3:23). Isegi kui me lõpuks kuuletuksime täiuslikult käskudele, ei lase meie mineviku
patud ja üleastumised olla meil selle väärilised, et saada tegude seaduse alusel
õigeks mõistetud. Teisisõnu, selleks, et saada tegude seaduse alusel õigeks
mõistetud, on vaja, et me ei teeks kunagi pattu ega murraks isegi teadmatult ühtki
Jumala seadust.

Me õpime salmidest Roomlastele 4:6–15, et Moosese seadusest põlvnemine ja
kuulekus sellele ei oma väge meid patust puhtaks teha.

Loe Joseph Smithi tõlget salmile Roomlastele 4:16 ja leia täielikum selgitus selle
kohta, kuidas meid õigeks mõistetakse.

Üks õpetus, mida võime salmist Roomlastele 4:16 õppida, on see, et meid
mõistetakse õigeks armu läbi meie usu ja tegude kaudu. (Soovi korral kirjuta
see põhimõte oma pühakirja salmi Roomlastele 4:16 juurde.)

Pea meeles, et arm viitab õnnistustele, halastusele, abile ja jõule, mida me Jeesuse
Kristuse lepituse kaudu saame. Viita õppetunni alguses toodud valikutele. Milline
nendest kolmest valikust võiks väljendada Jeesuse Kristuse lepitust ja Jumala
armu? ____

Milline valik võiks väljendada meie usku Temasse? ____

Kui sa oleksid selles olukorras, siis kas sa saaksid päästetud omaenda usu ja püüete
tõttu, kui künka otsas ei oleks vett? Kuidas sarnaneb vesi selles valikus Jeesuse
Kristuse lepituse ja Jumala armuga?

President Dieter F. Uchtdorf Esimesest Presidentkonnast on õpetanud:

„Päästmist ei saa osta kuulekuse valuuta eest, seda võib osta vaid Jumala Poja
verega [vt Ap 20:28]. [---]

Arm on Jumala and ja meie soov olla kuulekas Jumala igale käsule võrdub meie
sureliku käe väljasirutusega, et võtta vastu see meie Taevase Isa püha kingitus.”
(Armu and. – 2015. a kevadine konverents)

Pane tähele, kuidas aitab näide vee vajamisest kõrbes meil mõista, kuidas usk, teod
ja arm õigeksmõistmisele kaasa aitavad. See ei näitlikusta kõike, mida me võime
Päästja armu kaudu saada. Jeesus Kristus mitte üksnes ei paku elu päästvat vett,
mis sümboliseerib Jumala armu, mis mõistab meid õigeks ja puhastab pattudest,
vaid Ta annab meile usku ja jõudu, mida me vajame, et saada seda vett ehk osa
Jumala armust. Me võime saada õnnistatud selle armu läbi enne, kui rakendame
usku Jeesusesse Kristusesse ja teeme häid tegusid, selle ajal ja pärast seda.
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Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:
„Lepituse vägi teeb meeleparanduse võimalikuks ja surub maha patust
põhjustatud meeleheite; lisaks annab see meile jõudu näha head, teha head ja
saada heaks nii, nagu me oma piiratud surelike võimete juures iial ei märkaks
ega saaks.” (Seepärast nad vaigistasid oma hirmu. – 2015. a kevadine
üldkonverents)

Kuidas aitavad lepitus ja Jumala arm meil rakendada usku Jeesusesse Kristusesse ja
teha häid tegusid? ____________________

Mõned teod, mida me peame tegema, et näidata usku Kristusesse ja olla Jumala
armu kaudu õigeks mõistetud, on meeleparandus meie pattudest, käskudest
kinnipidamine ja evangeeliumi päästvate talituste saamine (vt Mn 10:32–33).

1. Kujuta ette, et kaks su sõpra vaidlevad selle üle, kuidas me saame
saada „päästetud”. Üks sõber ütleb, et ainus, mis me peame

päästetud saamiseks tegema, on väljendama oma usku Jeesusesse Kristusesse.
Teine sõber väidab, et kuulekus käskudele on see, mis meid päästab. Pane
pühakirjapäevikusse kirja, kuidas sa selgitad sõpradele usu, tegude ja armu
vahelisi seoseid.

Roomlaste 5. peatükis on kirjas, et Paulus õpetas rahust, mis saab osaks neile, kes
usu kaudu Jeesusesse Kristusesse pääsevad ligi Jumala armule (vt 1. ja 2. salm).
Edasi selgitas ta, et Kristuse lepituse kaudu meile osaks saavast armust on enam kui
küllalt, et pattulangemise tagajärgedest jagu saada.

Roomlastele 6–7
Paulus õpetab, kuidas patust vabaneda ja saada igavene elu
Kujuta ette, et su sõber kavatseb kunagi misjonile minna, kuid teeb praegu
otsuseid, mis on vastuolus Issanda käitumisnormidega. Kui sa väljendad muret
sõbra käitumise pärast, ütleb ta: „Pole hullu! Ma saan lepituse kaudu alati meelt
parandada, enne kui misjonile lähen.”

Mõtiskle, mida sa sõbrale vastaksid. Leia Roomlaste 6. peatüki uurimist jätkates,
miks väljendub tema suhtumises tõsine valearusaam õpetusest armu kohta.

Loe Roomlastele 6:1–6, 11–12 ja leia, kuidas võivad Pauluse õpetused sinu sõbra
mõtlemist õigele teele juhtida.

Selgita oma sõnadega, kuidas Pauluse õpetused nendes salmides võivad su sõpra
aidata: ____________________

Mida tähendab sinu arvates olla „surnud patule” (Rm 6:2) ja „surmasse ristimise
kaudu ühes temaga maha maetud” (Rm 6:4)?

Üks tõde, mida me nendest salmidest õpime, on see, et ristimine vee alla
kastmise teel võib sümboliseerida meie surma patule ja uut vaimset elu.

Uue vaimse elu juurde, mida me ristimisel alustame, kuuluvad meie pattude
andekssaamine ja lubadus kuuletuda Jumala käskudele. Need, kes murravad oma
ristimislepingut tahtlikult patustades kavatsusega hiljem meelt parandada, pilkavad
Päästja lepitust ja panevad end vaimsesse hädaohtu.
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Kes maksab töötajale palka? Miks ei maksa tööandja palka kellegi teise töötajale?

Loe Roomlastele 6:13 ja leia kaks tööandjat ehk isandat, kedagi, kellele alistuda ja
keda teenida.

Loe Roomlastele 6:14–23 ja leia „palk” (Rm 6:23) ehk patu ja Jumala anni
tagajärjed. Kirjuta vastused tabelisse.

Patu palk Jumala annid

Surm patu palgana viitab eraldatusele Jumalast ja tema mõjust ning tähendab
surma kõige selle suhtes, mis puutub õigemeelsusesse (vt märksõna „Surm,
vaimne”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Me õpime salmist Roomlastele 6:16, et kui me alistume patule, siis saavad meist
patu teenijad. Võiksid kirjutada selle põhimõtte oma pühakirjas salmi Roomlastele
6:16 juurde.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas muudab patule
alistumine meid selle patu teenijaks?

Mõtiskle juhtumitele, kui kellegi alistumine patule viis vabaduse kaotuseni.

Viita nimekirjale, mille sa kirjutasid eelnenud tabelis tulpa „Jumala annid”. Millist
kasu saame sellest, kui teenime patu asemel õigemeelsust?

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse põhimõte: kui me alistame end
Jumalale, võime patust vabaneda ja saada igavese elu anni.

Seejärel vasta küsimustele:

a. Kuidas me saame end Jumalale loovutada?

b. Mil moel olen ma kogenud vabadust patust, kui olen end Jumalale
loovutanud?

4. Pane pühakirjapäevikusse kirja eesmärk, kuidas sa end paremini
Jumalale loovutad, nii et sa võiksid saada oma elus Tema armu

osaliseks.

Nagu on kirjas Roomlastele 7. peatükis, kasutas Paulus abielu metafoori
õpetamaks, et Kiriku liikmed olid Moosese seadusest vabanenud ja Kristusega
liitunud. Ta kirjutas samuti võitlusest „liha” (Rm 7:18) ehk füüsiliste ihade ja
„seespidise inimese” (Rm 7:22) ehk vaimsuse vahel.

Joseph Smithi tõlge salmidele Roomlastele 7:24–25 annab meile lisaarusaamu
Pauluse vägevast tunnistusest, kui ta sai tunnistuse, et lihast saab võitu:

„Ja kui ma ei taltsuta pattu, mis minus on, vaid teenin lihaga patu seadust, oh
mind, armetut inimest! Kes päästab mind sellest surma ihust?

Ma tänan Jumalat meie Issanda Jeesuse Kristuse kaudu, nõnda ma siis ise oma
teadvusega teenin Jumala seadust.” (JST, Roomlastele 7:26–27)
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5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Roomlastele 4.–7. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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21. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Roomlastele 8–11
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas õnnistustest, mis kaasnevad vaimse taassünni ja Taevase Isa
tahtele alistumisega. Ta õpetas, kuidas Iisrael hülgas lepingu, mille Jumal oli teinud
Aabrahami ja tema järglastega. Veel õpetas Paulus, et Jumala valitud rahvas oli
kindlameelsem oma ustavuses lepingule kui oma põlvnemisliinile ja ta õpetas
evangeeliumi viimisest paganatele.

Evangeeliumi õppimise alused
Pühakirju järjestikku uurides ühendad palju evangeeliumi õppimise aluseid, näiteks kuidas
mõista pühakirjade konteksti ja sisu; tunda ära, mõista ja tunnetada evangeeliumi õpetuste ja
põhimõtete tõde ja tähtsust ning kuidas õpetusi ja põhimõtteid rakendada. Need alused
moodustavad mudeli, mida saad järgida, et evangeelium su meelde ja südamesse kinnistuks.

Roomlastele 8
Paulus kirjeldab õnnistusi, mis kaasnevad vaimse taassünniga
Kas tead kedagi, kes on pärinud midagi väga väärtuslikku või tähtsat? Näiteks
mõnikord annab vanem või vanavanem oma lastele või lastelastele midagi väga
väärtuslikku.

Kui saaksid pärida ükskõik kelle vara, siis kelle vara sa valiksid ja miks sa seda
tahaksid? ____________________

Mõtle õnnistustele, mis saavad sulle osaks, kui oled pärinud kõik, mis kuulub meie
Taevasele Isale. Leia salme Roomlastele 8:1–18 uurides, mida me peame tegema, et
olla kõige selle pärijad, mis on Taevasel Isal.

Loe Roomlastele 8:1, 5–7, 13 ja leia, mida õpetas apostel Paulus „liha järgi”
elamisest ehk järeleandmisest loomulikule kalduvusele teha pattu, ja „Vaimu järgi”
elamisest.

Paulus õpetas nendes salmides kahest vastandlikust suhtumisest, milleks on „liha
mõtteviis” ja „Vaimu mõtteviis” (Rm 8:6). Liha mõtteviis tähendab, et ollakse
huvitatud füüsilise kehaga seotud naudingutest, kirgedest ja himudest. Mida
tähendab sinu arvates Vaimu mõtteviis? ____________________

Fraas „ihu teod sureta[da]” (Rm 8:13) tähendab alistuda ehk saada lahti meie
sureliku kehaga seotud nõrkustest, kiusatustest ja pattudest (vt Mo 3:19). Me õpime
sellest salmist, et kui järgime Vaimu mõju, siis suudame saada võitu
kalduvusest teha pattu.

Loe Roomlastele 8:14–17 ja leia, kuidas viitas Paulus neile, kes järgivad Vaimu.

Pühakirjas räägitakse meile Jumala lastest (vt Rm 8:16) mitmes tähenduses. Esiteks
on iga inimene sõna otseses mõttes Taevase Isa armastatud vaimulaps. Teiseks me
sünnime taas Jumala lastena lepingu kaudu Jeesuse Kristusega, kui parandame
meelt, saame ristitud ja saame Püha Vaimu.
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Seepärast, kui me saame evangeeliumi lepingu sõlmimise kaudu „lapsepõlve
Vaimu” (Rm 8:15), on meist saanud Jumala lapsed ja „Kristuse kaaspärijad” (Rm
8:17).

Ka Mormoni Raamatus õpetas kuningas Benjamin, kuidas meist saavad Kristuse
lapsed (vt Mo 5:5–10).

President Joseph Fielding Smith on õpetanud, et Jeesusest Kristusest „saab meie
Isa”, kuna Ta „annab meile elu, igavese elu, meie eest tehtud lepituse läbi”. Ta
on selgitanud: „Meist saavad Jeesuse Kristuse lapsed, Tema pojad ja tütred,
Temaga sõlmitud kuulekuse lepingute kaudu.” (Doctrines of Salvation, koost
Bruce R. McConkie, 3 kd, 1954–1956, 1. kd, lk 29)

Loe taas salmi Roomlastele 8:17. Kaaspärija on keegi, kes saab teiste pärijatega
võrdse pärandiosa.

Kui me oleme juba Isa, Jumala lapsed, miks me ei saa siis automaatselt Jeesuse
Kristusega võrdset pärandiosa? Miks on vaja saada Jeesuse Kristuse poegadeks ja
tütardeks?

Vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist selgitas: „‥ oleme
kõik meie taevaste vanemate pärijad. „Me oleme Jumala lapsed,” õpetas apostel
Paulus, „kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka
Kristuse kaaspärijad” (Rm 8:16–17). Nagu meile öeldakse Uues Testamendis,
tähendab see, et me oleme „igavese elu pärija[d]” (Tt 3:7) ja kui me tuleme Isa
juurde, siis me pärime kõik (vt Ilm 21:7) – kõik, mis Tal on. Meie surelik mõistus

suudab seda käsitlust vaevu haarata. Kuid vähemalt võime mõista, et selline ülim saatus saab
meile osaks üksnes siis, kui järgime meie Päästjat Jeesust Kristust, kes õpetas, et „ükski ei saa Isa
juurde muidu kui minu kaudu” (Jh 14:6).” (Kristuse järgijad. – 2013. a kevadine üldkonverents)

Meie endi väärilisuse alusel ei saa me midagi, sest kõik on pattu teinud ja on
Jumala aust ilma (vt Rm 3:23). Siiski, kui me oleme Jeesuse Kristuse lapseks
saanud, saame Tema täiusliku elu ja lepituse kaudu oma ebatäiuslikkusest võitu.
Seega muutume oma lepingute ja Jeesusele Kristusele kuulekuse kaudu
kaaspärijateks ning „kannatame [Jeesuse Kristusega]” (Rm 8:17). See ei tähenda, et
me kannatame sama, mida Päästja lepitava ohverduse ajal tegi. Pigem me
kannatame Temaga Teda järgides ja ohverdades maiseid asju, käskudele kuuletudes
ja vastuseisule ustavalt vastu pidades.

Me õpime salmidest Roomlastele 8:14–18, et kui me oleme ustavad Jumala
lepingulapsed, võime saada Jeesuse Kristuse kaaspärijateks kõiges, mis
Taevasel Isal on.

1. Joonista pühakirjapäevikusse kolmest veerust koosnev tabel,
kirjutades esimesele veerule pealkirjaks Nõuded, keskmisele veerule

Vastuseis ja kolmandale Pärand. Seejärel tee järgmist:
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a. Pane veergu „Nõuded” kirja neli-viis konkreetset käsku või käitumisnormi,
mille järgi me peame elama, et meid peetaks ustavateks Jumala
lepingulasteks.

b. Kirjuta veergu „Vastuseis” mõned näited vastuseisust, mida me võime
kogeda, kui püüame elada Jumala ustavate lepingulastena.

c. Pane veergu „Pärand” kirja mõned õnnistused, mida võime Taevaselt Isalt
pärida, kui me püüame elada Tema ustavate lepingulastena.

Vaadates, mida sa pühakirjapäevikusse kirja panid, võrdle Kristuse kaaspärijaks
olemise õnnistusi nõuetega, mida sa pead täitma, ja vastuseisuga, mida võid
kogeda. Mida sa ütleksid kellelegi, kes küsib, kas see on seda väärt, et olla Issanda
käskudele ustav?

Loe Roomlastele 8:18 ja leia, mida Paulus ütles selle kohta, kuidas võrrelda seda,
mida me ohverdame, sellega, mida me Taevaselt Isalt pärandusena saame.

Salmides Roomlastele 8:19–30 on kirjas Pauluse õpetus, et Vaim aitab meid
nõrkustes ja et Jeesus Kristus kutsuti surelikkusele eelnevas elus olema Jumala laste
Päästja. (Sa õpid rohkem Pauluse õpetustest ettemääramise kohta kirjas
Efeslastele.)

Loe Roomlastele 8:28, 31–39 ja leia tõed, mida Paulus surelikkuses leiduva
vastuseisu, murede ja katsumustega seoses Jumala armastuse kohta õpetas. Võiksid
sulle tähtsad sõnad ja fraasid soovi korral ära märkida.

Joseph Smithi tõlkest salmile Roomlastele 8:31 loeme: „Kui Jumal on meiega, siis
kes saab võitu meie üle?” (JST, Romans 8:31)

Mõned tõed, mida me nendes salmides ära tunneme, võivad olla järgmised: kui
me armastame Jumalat, siis töötavad kõik asjad kokku meie heaks. Me võime
Jeesuse Kristuse kaudu saada võitu kõigist surelikkuse muredest ja
katsumustest. Miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest, mis väljendub
Jeesuse Kristuse lepituses.

2. Täida pühakirjapäevikus üks või mitu järgmistest ülesannetest:

a. Mõtle muredele ja katsumustele, mis sul on olnud, ja pane seejärel kirja
kaks lauset salmidest Roomlastele 8:28, 31–39, mis sulle silma jäid, ja
selgita, miks.

b. Kirjelda, kuidas sa oled tundnud murede ajal Jumala armastust.

c. Pane kirja mõned viisid, kuidas sa saad väljendada oma armastust Jumalale.
Sea eesmärgiks tegutseda kirjapandu alusel ja usalda, et kõik asjad kokku
sünnivad sinu heaks.

Roomlastele 9–11
Paulus õpetas, et Iisrael hülgas Jumala lepingu ja evangeelium viidi paganatele.
Nagu on kirjas Roomlastele 9.–11. peatükis, kasutas Paulus mõisteid Iisrael ja
iisraellased, mitte juudid. Vana Testamendi aegadel valis Jumal Jaakobi ehk Iisraeli
järeltulijad olema osa Tema lepingust Aabrahamiga (vt Rm 9:4–5). See leping
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sisaldab õnnistusi, nagu maa, preesterluse volitus ja vastutus õnnistada inimesi
kogu maailmas evangeeliumiga, mis teeb võimalikuks igavese elu.

Loe Roomlastele 9:6, 8 ja leia, mida Paulus Iisraeli koja liikmete kohta õpetas.

Mida Paulus sinu arvates silmas pidas, öeldes „mitte kõik need, kes põlvnevad
Iisraelist, ei ole Iisrael” (Rm 9:6)?

Mõned juudid ei mõistnud, et mitte kõik Iisraeli kotta sündinud inimesed pole
väärilised, et olla osa lepingust, mille Jumal Iisraeliga sõlmis. Nad arvasid ekslikult,
et põlvnemine annab neile automaatselt lepinguga kaasnevad õnnistused.

Loe Roomlastele 10:8–13 ja leia, kuidas igaüks, olgu ta iisraellane või mitte, võib
saada osaks Jumala lepingurahvast.

Nendes salmides tähendab kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud kui tunnistama,
avalikult tunnustama ehk lepingut tegema, ja kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud
uskuma, tähendab usaldavat pühendumust. Selline suur usaldus Päästja vastu
paneb inimesed avalikult teatama, et nad tunnustavad Teda Tema näidatud teil.
Nende teede hulka kuulub Jumala käskudest kinni pidamine, meeleparandus ja
evangeeliumi päästvate talituste saamine, muuhulgas ristimine ja Püha Vaimu and.

Paulus õpetas, et kui me võtame Jeesuse Kristuse ja Tema evangeeliumi vastu
ja kuuletume sellele, võime saada Jumala lepingutega seotud õnnistusi ja
saada päästetud.

3. Mõned inimesed on kasutanud salme Roomlastele 10:9, 13, et
kuulutada, et kõik, mida me peame tegema selleks, et saada

päästetud, on oma suuga tunnistada oma usust Jeesusesse Kristusesse. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, kuidas selles õppetunnis arutatud tõed saavad aidata sul
neile valedele väidetele vastata.

Me loeme ülejäänud Roomlastele 10. ja 11. peatükist, et Paulus õpetas, et Jumala
sõna kuulmine on esmatähtis usu arendamisel Jeesusesse Kristusesse. Ta selgitas
põhjalikumalt, kuidas iisraellased hülgasid Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja kasutas
analoogiat metsõlipuu okste pookimisest väärisõlipuule, et selgitada paganate
vastuvõtmist Iisraeli kotta (vt Jk 5). Samuti õpetas Ta, et evangeeliumi pakutakse
taas ka juutidele.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Roomlastele 8.–11. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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21. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Roomlastele 12–16
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas Kiriku liikmeid Roomas andma oma keha elavaks ohvriks
Jumalale ja kuuletuma Jumala käskudele. Samuti õpetas ta pühadele, kuidas isiklike
eelistuste pinnal tekkivate erimeelsuste korral vältida konflikte ja otsida rahu.
Jutluse lõpus hoiatas Paulus nende eest, kes püüavad petta.

Roomlastele 12–13
Paulus annab pühadele nõu anda oma keha elavaks ohvriks Jumalale ja kuuletuda
Jumala käskudele
Pane tähele vedeliku kuju esimeses
joogiklaasis. Kuidas vedeliku kuju
muutub, kui valad selle esimesest
klaasist teise? Kuidas kuju muutub, kui
valad selle kolmandasse klaasi?

Kujuta ette, et vedelik kujutab inimest
ja klaasid erinevaid maiseid
tõekspidamisi ja tavasid. Millised ohud
võivad tuleneda pidevast kohandumisest maistele tõekspidamistele ja tavadele?
____________________

Loe Roomlastele 12:1–2 ja leia, mida Paulus õhutas Kiriku liikmeid Roomas tegema.

Kutsudes Kiriku liikmeid „andma oma ihud elavaks ‥ Jumala ‥ohvriks” (Rm 12:1),
võrdles Paulus seda Vana Testamendi tavaga templi altaritel loomi ohverdada. Need
loomad olid pühitsetud Jumala ohvriteks. Seepärast õpetas Paulus, et Kiriku
liikmed peavad pühendama oma elu – füüsilise keha, soovid, valikud, teod, vara ja
aja – Jumalale. Seda tehakse patustest soovidest loobudes ja Jumala käskudele
kuuletudes.

Me õpime Pauluse nõuandest salmides Roomlastele12:1–2, et Jumal ootab, et
pühendaksime oma elu Talle ja hoiduksime maailmasarnaseks saamisest.
Soovi korral kirjuta see tõde pühakirja.

1. Paulus õpetas Roomlastele 12. ja 13. peatükis Kiriku liikmetele palju
põhimõtteid, mis aitavad neil oma elu Jumalale pühendada ja

hoiduda maailmasarnaseks saamisest. Joonista nende põhimõtete uurimiseks
pühakirjapäevikusse kolme veeruga tabel. Kirjuta iga veeru pealkirjaks üks
järgmistest pühakirjaviidetest: Roomlastele 12:9–16; Roomlastele 12:17–21;
Roomlastele 13:8–13. Seejärel täida ülesanded:

a. Loe igat pühakirjakohta ja pane seejärel igast pühakirjakohast vastavasse
veergu kirja üks õpetus või rohkem.

b. Kirjelda, kuidas aitab ühe kirjapandud õpetuse järgi elamine sul pühendada
oma elu Jumalale ja hoiduda maailmasarnaseks saamisest.

Loe Roomlastele 13:14 ja leia, mida Paulus pühadel teha soovitas.
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Fraas „varustuge Issanda Jeesuse Kristusega” tähendab saada omadustelt ja
tegudelt rohkem Päästja-sarnaseks. Mõtle, kuidas võivad õpetused, mida oled
Roomlastele 12.–13. peatükist õppinud, aidata sul rohkem Jeesuse Kristuse
sarnaseks saada.

Salm Roomlastele 13:14 aitab meil mõista, et kui me pühendame oma elu
Jumalale ja hoidume maailmasarnaseks saamisest, võime saada rohkem
Jeesuse Kristuse sarnaseks.

2. Päästja on eeskujuks, kuidas pühitseda oma elu Jumalale ja hoiduda
maailmasarnaseks saamisest. Mõtle mõnele oma tuttavale, kes

püüab seda teha. Kirjuta pühakirjapäevikus sellest inimesest ja sellest, mida ta
teeb, et olla eeskujuks, kuidas pühenduda Jumalale ja hoiduda
maailmasarnaseks saamisest. Selgita, kuidas see inimene on saanud selle
tulemusel rohkem Päästja-sarnaseks.

Kirjuta eraldi paberilehele üks viis, kuidas sa saaksid pühendada oma elu veelgi
täielikumalt Jumalale ja hoiduda maailmasarnaseks saamisest. Pane paber sinna,
kus see sulle sinu eesmärki meelde tuletab.

Roomlastele 14:1–15:3
Paulus õpetab Kiriku liikmeid vältima isiklikest eelistustest tulenevaid konflikte
Kas viimse aja pühadel sobib 1) olla taimetoitlane? 2) süüa šokolaadi? 3) kanda
avalikus kohas lühikesi pükse? 4) kasutada hingamispäeval tehnoloogiavahendeid?
5) osaleda teistes uskudes või kultuuritavades juurdunud pühade tähistamisel?

Kõigile neile küsimustele on vastus „jah”. Kui mõned käitumisega seotud asjad on
Issanda käsuga selgelt nõutud või keelatud, siis teised on jäetud liikmete endi
otsustada. Siia võivad kuuluda ka valikud, mis on seotud näiteks meelelahutuse,
riietumise, toitumisharjumuste, hingamispäeva pidamise ja lastevanemate poolt
lastele kehtestatud reeglitega. Issand on andnud käsud ja käitumisnormid, et
mõnes neist asjadest meie valikuid juhendada, näiteks kombekate lühikeste pükste
kandmine, kuid mõned valikud on jäetud meie taktitunde hooleks. Mõnikord
võivad liikmed teha sellistes asjades mõningaid otsuseid konkreetsest olukorrast
või vajadusest tulevana inspiratsiooni ajel.

Leia salme Roomlastele 14:1–15:3 uurides Pauluse õpetatud tõdesid sellest, kuidas
me peaksime Kirikus isiklike eelistustega seonduvaid asju lahendama.

Me õpime salmidest Roomlastele 14:1–5, et üks isiklike eelistustega seonduv asi,
millega Kiriku liikmed Pauluse päevil silmitsi seisid, oli see, mida süüa. Mõned
inimesed ei järginud toiduga seotud piiranguid. Teised hoidusid lihast ja sõid
üksnes taimetoitu (vt Rm 14:2). Lisaks otsustasid mõned Kiriku liikmed järgida
juutide tavasid, kombeid ja pühi.

Millised probleemid võisid sinu arvates Kirikus liikmete erinevate isiklike valikute
pärast nendes küsimustes tekkida?

Loe Roomlastele 14:3 ja leia, millist nõu Paulus Kiriku liikmetele nende erinevate
eelistuste kohta andis.

Miks võisid sinu arvates mõned Kiriku liikmed põlata või halvustada ja hukka
mõista liikmeid, kelle valikud nende omadest erinesid?
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Loe Roomlastele 14:10–13, 15, 21 ja leia, mida Paulus õpetas, et Kiriku liikmed
isiklike eelistustega seoses ei teeks.

Me saame salmis Roomlastele 14:13 antud juhisest õppida tõe: me peaksime
hoiduma mõistmast kohut teiste valikute üle asjades, mille kohta
konkreetsed käsud puuduvad.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: miks on probleem, kui Kiriku
liikmed vaatavad teistele Kiriku liikmetele ülalt alla või mõistavad

nad hukka erinevate valikute pärast asjades, milles käsuga ei nõuta ega keelata
teatud käitumist?

Pane salmis Roomlastele 14:13 tähele fraasi „saama ‥ komistuseks ja
pahanduseks”. See viitab kellegi teise mõjutamisele, nii et ta vaimselt komistab või
kukub oma püüetes uskuda Jeesusesse Kristusesse ja elada Tema evangeeliumi
järgi. Loe ka Joseph Smithi tõlget salmist Roomlastele 14:15: „Aga kui sinu vend saab
nukraks sinu roa pärast, siis ei käi sina enam armastuse järgi, kui sa sööd. Ära siis saada
hukka oma roaga seda, kelle eest Kristus on surnud.”

Paulus andis Kiriku liikmetele nõu olla teiste isiklike tegemiste suhtes
taktitundeline ja loobuda tegudest, mis võivad avaldada teistele mõju, nii et nad
vaimselt komistavad. Me õpime Pauluse juhisest samuti seda, et asjades, mille
kohta konkreetsed käsud puuduvad, peaksime mõtlema, kuidas meie
valikud teisi mõjutavad.

Meenuta õppetunni selle osa alguses mainitud isiklikke eelistusi. Mõtiskle, mida
võivad tänapäeva Kiriku liikmed teha, et samalaadsetes asjades Pauluse nõuannet
järgida. Kuidas võivad sellised valikud Kiriku liikmete hulgas rahu tuua (vt Rm
14:19)?

Roomlastele 15:4–16:27
Paulus lõpetab oma kirja roomlastele
Paulus õpetas oma kirja lõpu eel roomlastele pühakirjade kohta tõde. Loe
Roomlastele 15:4 ja leia, mida õpetas Paulus sellest, miks pühakirjad on kirjutatud.

Lõpeta loetu põhjal järgmine tõde: pühakirjad on kirjutatud
____________________.

4. Kirjuta pühakirjapäevikus ajast, kui pühakirjade uurimine on
andnud sulle teadmisi, tröösti või lootust.

Paulus näitas, kuidas pühakirjad võivad meid õpetada ja anda meile lootust,
tsiteerides mitmeid Vana Testamendi pühakirjasalme, veenmaks pühasid, et
misjonitöö paganate seas on kooskõlas Jumala plaaniga (vt Rm 15:9–12).

Roomlastele 15. ja 16. peatüki ülejäänud osas julgustatakse Kiriku liikmeid Roomas
ja antakse neile veel nõu. Muuhulgas hoiatatakse neid nende eest, kes põhjustavad
lõhenemist, õpetavad valeõpetusi ja püüavad teisi petta (vt Rm 16:17–18).

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Roomlastele 12.–16. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).
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Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja
1. korintlastele
Milleks seda kirja uurida?
Kiriku algusaegade liikmetel, kes elasid Korintoses, oli palju probleeme, mis
eksisteerivad ka tänapäeva maailmas, näiteks ühtsuse puudumine, valeõpetused ja
kõlblusetus. Me õpime kirjast 1. korintlastele, et apostel Paulus õpetas neile
pühadele, kuidas suurendada Kirikus ühtsust, õppida Jumala asju, füüsilise keha
rollist Püha Vaimu templina, Vaimu andide olemusest, sakramendi vääriliselt
võtmise tähtsusest ja ülestõusmise tõelisusest. Uurides Pauluse õpetusi kirjast
1. korintlastele, saad sa õppida õpetusi ja põhimõtteid, mis aitavad sul elada
õigemeelselt, hoolimata pahelisusest, millega võid kokku puutuda.

Kes selle kirja kirjutas?
Kirja 1. korintlastele avasalm ütleb, et selle kirja saatsid apostel Paulus ja jünger
Soostenes, kes võis teenida Pauluse kirjutajana (vt 1Kr 1:1). Kuigi Soostenesi roll on
täpsemalt teadmata, on siiski selge, et kirja autor on Paulus (vt 1Kr 16:21–24).

Millal ja kus see kiri kirjutati?
Paulus kirjutas kirja, mida tuntakse kui 1. korintlastele, kolm aastat kestnud Efesose
külastuse (kolmanda misjonirännaku ajal) lõpu eel, külastus lõppes tõenäoliselt
umbes 55.–56. a pKr (vt Ap 19:10; 20:31; märksõna „Pauluse kirjad”. –
Pühakirjajuht).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
See kiri kirjutati Kiriku liikmetele Korintose linnas. Paulus oli jutlustanud
evangeeliumi Korintoses ligi kaks aastat (vt Ap 18:1–18) ja rajanud seal Kiriku
koguduse (vt märksõna „Pauluse kirjad”. – Pühakirjajuht). Hiljem, kui Paulus oli
kolmanda misjonirännaku ajal Efesoses jutlustamas, saadeti talle sõna Kiriku
liikmetelt Korintoses. Ta kirjutas kogudusele vastuse (vt 1Kr 5:9), kuid kahjuks läks
see kiri kaduma ja seetõttu seda meie pühakirjades pole. Hiljem sai Paulus Kiriku
liikmetelt Korintoses seoses sealsete probleemidega Kirikus veel ühe aruande (vt
1Kr 1:11), mille vastuseks kirjutas ta uue kirja, mis sai tuntuks kui 1. korintlastele.
Seega on 1. korintlastele tegelikult Pauluse teine kiri Kiriku liikmetele Korintoses.

Pauluse päevil oli Korintos Rooma Ahhaia maakonna pealinn; Ahhaia hõlmas
enamiku muistsest Kreekast Makedooniast lõunas. Jõuka kaubanduskeskusena
meelitas Korintos ligi inimesi kogu Rooma keisririigist, see muutis linna üheks
mitmekülgsemaks selles piirkonnas. Korintlaste religioossele kultuurile oli omane
ebajumalakummardamine ning kogu linnas oli arvukalt templeid ja pühapaiku.
Pauluse teenimise ajal oli korintlastel üsna liiderlik maine. Näiteks viidi teadete
kohaselt Aphrodite templi juures läbi prostitutsiooni rituaale.



Paulus ütles selles kirjas selgesõnaliselt, et Kiriku liikmetel puudub ühtsus ning et
mõned paganlikud uskumused ja tavad on hakanud mõjutama seda, kuidas nad
evangeeliumi põhimõtteid ja talitusi järgivad (vt 1Kr 1:11; 6:1–8; 10:20–22;
11:18–22). Ta kirjutas Kiriku liikmetele Korintoses, et aidata neid küsimuste ja
probleemidega ning tugevdada pöördunuid, kes kippusid tagasi pöörduma oma
eelnevate uskumuste ja tavade juurde.

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Uues Testamendis on kirjas rohkem Pauluse nõu ja õpetusi Kiriku liikmetele
Korintoses kui ühelegi teisele Kiriku kogudusele. Tegelikult moodustavad Pauluse
kaks kirja korintlastele ühe neljandiku kõigist Pauluse olemasolevatest kirjutistest.

Kirjas 1. korintlastele toodu kohaselt selgitas Paulus, et Jeesus Kristus on täitnud
Moosese seaduse. Paulus rõhutas, kui „tähtis on Jumala käskude pidamine” (1Kr
7:19) Kristuse seaduses (vt 1Kr 9:21), selleks et evangeeliumi kaudu päästmise
õnnistusi saada.

Sisukokkuvõte
1. korintlastele 1–11. Paulus hoiatab Kiriku-sisese lõhenemise eest ja rõhutab
ühtsuse tähtsust Kiriku liikmete seas. Ta hoiatab liikmeid seksuaalse kõlblusetuse
eest, õpetab, et keha on Püha Vaimu tempel ja innustab enesedistsipliini. Ta esitab
konkreetseid küsimusi seoses abielu ja misjonil teenimisega, aga samuti seoses
sakramenditalituse ja sellega, kas paganlikele ebajumalatele ohverdatud liha tohib
süüa või mitte.

1. korintlastele 12–14. Paulus õpetab, et me peame otsima Vaimu ande. Ta tuletab
Korintose pühadele meelde apostlite, prohvetite ja õpetajate tähtsust ning seda,
kuidas liikmed peaksid üksteise eest hoolitsema. Ta tõstab esile ligimesearmastuse
tähtsuse kõigi teiste Vaimu andide seas.

1. korintlastele 15–16. Paulus tunnistab, et ta seisab paljude teiste seas, kes
tunnistavad ülestõusnud Kristusest. Ta õpetab, et kõik tõusevad üles ja et ristimine
surnute eest kinnitab tõde tulevasest ülestõusmisest. Ta selgitab, et ülestõusnud
kehad on erinevates hiilguse astmetes ja et Jeesuse Kristuse võit haua üle eemaldas
surma astla. Ta organiseerib Jeruusalemma vaeste pühade heaks korjanduse.



21. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

1. korintlastele 1–2
Sissejuhatus
Olles saanud teada Kiriku liikmete probleemidest Korintoses, kirjutas Paulus neile
ning õhutas neid tülisid lõpetama ja ühtseks saama. Samuti selgitas ta, et Jumal
kutsub nõrku ja alandlikke jutlustama Tema evangeeliumi ja et Jumala asju saab
teada ja mõista üksnes Vaimu kaudu.

1. korintlastele 1:1–16
Paulus kirjutab pühadele Korintoses ja õhutab neid tülisid lõpetama ja
ühtseks saama
Mõtle mõnele perele, spordivõistkonnale või sõpruskonnale.

Mis võib põhjustada nendes rühmades
lõhesid ja tülisid?
____________________

Kuidas võivad sellised lõhed ja tülid
peret, võistkonda või sõpruskonda
mõjutada? ____________________

Mõtle, kuidas võivad lõhed ja tülid
Kiriku liikmete hulgas mõjutada
Kirikut.

Leia 1. korintlastele 1. peatükki uurides
tõde, mida Paulus pühadele Korintoses
lõhede ja tülide kohta õpetas.

Leia kaardilt Korintos:

411



Paulus rändas teisel misjonirännakul Korintose linna Kreekas, kus ta evangeeliumi
jutlustas. Paljud inimesed said sel ajal ristitud (vt Ap 18:1–18). Hiljem kuulis Paulus
Efesuses jutlustades, et Kiriku liikmete vahel Korintoses on tekkinud probleemid,
kuna mitmed pöördunud naasid oma endise usu ja ebajumalate kummardamise
juurde. Paulus kirjutas Kiriku liikmetele Korintoses, et neid tugevdada ja neile
meelde tuletada kohustust Issandat teenida.

Me loeme 1. korintlastele 1:1–9, et Paulus rääkis pühadele Korintoses, et ta tänab
nende nimel Jumalat neile Jeesuse Kristuse kaudu osaks saanud armu eest, mis on
neid igati õnnistanud.

Loe 1. korintlastele 1:10–11 ja leia, mida Paulus Korintose pühi tegema manitses.

Selleks, et tunda ära neis salmides kirjas olev tõde, kasuta lause lünkade täitmiseks
sõnu: ühtsed, ootab, lõhesid, riidlemist.

Issand ____________________ meilt kui pühadelt, et me oleksime
____________________ ning et meie vahel ei oleks ____________________ ega
____________________.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Milliseid õnnistusi me Kiriku liikmetena saame, kui püüame olla ühtsed
ning vältida lõhesid ja tülisid?

b. Millal oled olnud pere, klassi, kvoorumi või koguduse ühtsuse tõttu
õnnistatud?

c. Mida saame teha, et vältida Kirikus lõhesid ja tülisid?

Salmide 1. korintlastele 1:12–16 kohaselt jagunesid Kiriku liikmed Korintoses
Kiriku õpetustest tõlgendamise alusel rühmadesse ja nad toetasid oma vaateid
Kiriku tähtsaid juhte tsiteerides.
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1. korintlastele 1:17–31
Paulus õpetab pühadele, et Jumal kutsub nõrku Tema evangeeliumi jutlustama
Pauluse päevil oli Kreeka Rooma ülemvõimu all ja paljud kreeklased elasid
Korintoses. Kreeklased hindasid kõrgelt filosoofilisi ideid ja maailma tarkust.

Mõtle, miks võib olla inimesel, kes hindab maist filosoofiat, raske evangeeliumi
vastu võtta või selle järgi elada.

Leia salme 1. korintlastele 1:17–31 uurides tõde, mis aitab sul mõista, kui rumal on
toetuda maailma tarkusele.

Loe 1. korintlastele 1:17–22 ja leia, mida õpetas apostel Paulus maailma tarkusest
võrreldes Jumala tarkusega. Fraas „tarkade tarkus” (1Kr 1:19) ja „maailma tarkus”
(1Kr 1:20) viitavad tolleaegsetele ebakorrektsetele filosoofilistele tavadele. Samuti
võib olla abi teadmisest, et Paulus räägib ristist (1Kr 1:17–18), viidates Jeesuse
Kristuse elule, misjonile ja lepitusele.

Miks sinu arvates uskmatud sõnumit Jeesuse Kristuse lepitusest rumaluseks
pidasid? ____________________

Loe 1. korintlastele 1:25 ja leia, mida õpetas Paulus inimeste tarkusest võrreldes
Jumala tarkusega. Jumal ei ole rumal ega ole tal ühtki nõrkust. Paulus kasutas fraase
„mis jõle on Jumala ees, on targem kui inimesed” ja „mis nõder on Jumala ees, on
vägevam kui inimesed”, andmaks edasi ideed, et inimeste tarkus ja vägi ei ole
Jumala tarkuse ja väega võrreldes mitte kui midagi.

Tõmba ring ümber tõele, mis kirjeldab kõige paremini, mida Paulus korintlastele
Jumala tarkuse kohta õpetas:

• Jumala tarkus on suurem kui inimeste tarkus.

• Tark inimene on vägevam.

• Taevased tunnustähed on vägevamad kui kreeklaste tarkus.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas võib minu arvates
sellest aru saamine, et Jumala tarkus on suurem kui inimese tarkus,

mõjutada seda, kuidas inimene oma probleemidele lahendusi otsib?

Loe 1. korintlastele 1:26–27 ja leia, keda valib Jumal oma evangeeliumi jutlustama.

Mõtiskle, miks valib Jumal oma evangeeliumi õpetama neid, keda maailm peab
rumalaks ja nõrgaks.

Me õpime salmidest 1. korintlastele 1:28–31, et Paulus õpetas, et Jeesus Kristus on
täiuslik eeskuju tarkusest, õigusest, pühitsusest ja lunastusest (vt 1Kr 1:30) ning et
me peaksime Teda austama ja Temas rõõmustama.

1. korintlastele 2
Paulus selgitab, kuidas me õpime Jumala asju
Loe läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri jutustatud
kogemus, mis juhtus enne tema üldjuhiks saamist:
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„Istusin lennukis veendunud ateisti kõrval, kes kuulutas nii jõuliselt, et ta ei usu
Jumalasse, et ma jagasin temaga oma tunnistust. „Te eksite,” ütlesin, „Jumal on
olemas. Ma tean, et Ta elab!”

Tema vaidles vastu: „Te ei tea. Seda ei tea keegi! Te ei saa seda teada!” Kui ma
alla ei andnud, esitas ateist, kes oli advokaat, ehk isegi tähtsaima küsimuse, mida
tunnistuse kohta saab esitada. „Olgu peale,” ütles ta põlglikult ja üleolevalt, „te

ütlete, et te teate. Öelge mulle, kuidas te teate.”

Kui püüdsin vastata, jäin ma oma kõrgematest teaduskraadidest hoolimata abitult toppama. ‥

Kui kasutasin sõnu Vaim ja tunnistus, ütles ateist: „Ma ei mõista, millest te räägite.” Sõnad
palve, tajumine ja usk, olid talle sama tähendusetud. „Näete,” ütles ta, „te ju tegelikult ei tea.
Kui teaksite, oskaksite mulle öelda, kuidas te teate.”

Tundsin, et ehk oli minust rumal temaga oma tunnistust jagada, ega teadnud, mida teha.” (The
Candle of the Lord. – Ensign, jaan 1983, lk 51)

Kui sa oleksid olnud samas olukorras, mida sa oleksid sellele mehele öelnud, kes
Jumalasse ei uskunud?

Leia 1. korintlastele 2. peatükki uurides tõde, mis aitab sul mõista, miks see mees ei
mõistnud juhataja Packeri sõnu ja miks sa võid olla kindel oma teadmistes
vaimsetest asjadest.

Me loeme salmidest 1. korintlastele 2:1–8, et Paulus rääkis pühadele Korintoses, et
ta ei kasutanud maailma tarkust, et neid evangeeliumi õigsuses veenda. Ta selgitas,
et ta õpetas neid Vaimu väel, et neil oleks usku Jumalasse. Paulus rääkis neile ka, et
uskmatud ei mõista Jumala saladusi.

Loe 1. korintlastele 2:9–16 ja leia, miks Paulus ütles, et mõned inimesed võivad
teada ja mõista „Jumala sügavusi” (1Kr 2:10–11), samal ajal kui teised seda
ei mõista.

Otsi Püha Vaimu
Kui Püha Vaim kinnitab sulle õpitavate evangeeliumi õpetuste ja põhimõtete õigsust ja tähtsust,
siis on suurem tõenäosus, et sa neid oma elus rakendad. Kui sa tunned ära õpetused ja
põhimõtted, suhesta neid oma isiklike kogemustega ja otsi Püha Vaimu kinnitust, et need
on õiged.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks võisid Paulus ja teised ustavad inimesed salmide 1. korintlastele 2:9–10
kohaselt Jumala asju mõista?

b. Miks ei ole mõned inimesed salmi 1. korintlastele 2:14 kohaselt võimelised
Jumala asju mõistma?

Me õpime nendest salmidest tõe: me võime Jumala asju teada ja mõista üksnes
Tema Vaimu kaudu. Võiksid salmides 1. korintlastele 2:10–14 soovi korral ära
märkida sõnad või fraasid, mis seda tõde õpetavad.

21.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

414



Juhataja Packer lõpetas oma jutustuse selgitades, et ta tundis inspiratsiooni
küsida lennukis tema kõrval istuvalt mehelt, kas ta teab, milline on soola maitse.

„Loomulikult ma tean seda,” vastas mees.

„Millal te viimati soola maitsesite?”

„Ma just sõin lennukis.”

„Te lihtsalt arvate, et teate, kuidas sool maitseb,” ütlesin ma.

Mees kinnitas: „Ma tean, kuidas sool maitseb, sama hästi kui ma tean igat teist asja.” ‥

Ütlesin talle: „Oletame, et mina pole kunagi soola maitsnud. Selgitage mulle, mis maitsega
see on.” ‥

Ta püüdis mitu korda, kuid ei osanud öelda. Ta ei suutnud nii tavalist asja, nagu soola maitse,
sõnadesse panna. Ma jagasin temaga uuesti oma tunnistust ja ütlesin: „Ma tean, et Jumal on
olemas. Te heitsite selle tunnistuse üle nalja ja ütlesite, et kui ma teaksin, siis ma saaksin täpselt
öelda kuidas ma seda tean. Mu sõber, vaimselt öeldes olen ma maitsnud soola. Ma ei oska selle
teadmiseni jõudmist teile sõnadega edasi anda paremini, kui teie saate mulle öelda, mis maitse
on soolal. Kuid ma kordan teile taas, et Jumal on olemas! Ta tõesti elab! Ja ärge püüdke mulle
öelda, et ma ei tea, lihtsalt sellepärast, et teie seda ei tea. Sest mina tean!”

Kuulsin teda lahkudes pomisemas: „Mul pole sinu usku endale karguks vaja! Saan ilma selleta
hakkama.”

Sellest kogemusest alates pole mul kunagi olnud piinlik või häbi, et ma ei suuda pelgalt
sõnadega seletada kõike, mida ma vaimselt tean.” (The Candle of the Lord, lk 52)

4. Täida pühakirjapäevikus järgmised ülesanded:

a. Pane kirja mõned Jumala asjad, mida võib teada ja mõista üksnes Tema
Vaimu kaudu.

b. Miks on meil tähtis uskuda, et me võime Jumala asju teada ja mõista üksnes
Tema Vaimu kaudu?

Mõtle ajale, mil sa said teada ja hakkasid mõistma Vaimu kaudu ühte Jumala
asjadest, mis sa pühakirjapäevikusse kirja panid. Mõtle, mida sa saaksid nüüd teha,
et otsida Vaimu abi, kui püüad Jumala asju teada ja mõista.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 1. korintlastele 1. ja 2. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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21. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

1. korintlastele 3–6
Sissejuhatus
Apostel Paulus selgitas pühadele Korintoses misjonäride rolli Jumala kuningriigi
ülesehitamisel. Ta õpetas, et nende kogudused on kohad, kus elab Vaim, ja õhutas
neid, et nad ei mõtleks, et mõned inimesed on teistest paremad. Veelgi enam,
Paulus hoiatas neid, et nad ei laskeks pahelistel inimestel end mõjutada. Ta hoiatas
samuti, et nad väldiksid kõlvatut filosoofiat ja tegevusi, mis Korintoses sageli
levinud olid.

1. korintlastele 3
Paulus selgitab misjonäride ja Kiriku liikmete rolli Jumala kuningriigi ülesehitamisel
Kujuta ette, et su sõber paneb end kirja matemaatika edasijõudnute klassi, näiteks
matemaatilisse analüüsi, kuid pole osalenud algkursusel.

Mõtle, kui edukas võiks su sõber matemaatika edasijõudnute klassis olla. Miks on
tähtis mõista enne algtõdesid, kui sügavamate käsitluste juurde minna?

Loe 1. korintlastele 3:1–3 ja leia analoogia, mida apostel Paulus kasutas, et näidata
pühadele Korintoses, et nad ei olnud veel täiendavateks evangeeliumi tõdedeks
valmis. Soovi korral märgi salmis 1. korintlastele 3:2 ära sõnad piima ja tahket rooga.

Mida ütleb fraas „väetitele lastele Kristuses” salmis 1. korintlastele 3:1 Korintose
pühade vaimse küpsuse kohta? ____________________

Pea meeles, et pühad Korintoses ei olnud ühtsed ja et mõned neist kaasasid
evangeeliumi järgimisse paganlikke (jumalatuid) tõekspidamisi ja tavasid. Samuti
olid nad hakanud Kiriku õpetuse erinevate tõlgenduste alusel lõhenema
rühmadesse ja toetasid oma vaateid kuulsaid Kiriku juhte tsiteerides (vt 1Kr
1:10–16; 3:4).

Loe 1. korintlastele 3:5–8 ja leia, millist võrdkuju Paulus kasutas, et aidata pühadel
mõista misjonäride rolli, kes olid evangeeliumi Korintosesse toonud.

1. Joonista pühakirjapäevikusse pilt Pauluse kasutatud võrdkujust ja
pane kirja, mida püüdis Paulus sinu arvates korintlastest pühadele

selle võrdkuju kaudu õpetada.

Pane salmides 1. korintlastele 3:6–7 tähele, kes on see, kes põhjustab inimeste
südames muutuse, mis viib pöördumisele. Me saame nendest salmidest õppida, et
kuigi me võime aidata teistel õppida Jeesuse Kristuse evangeeliumist, leiab
inimeste pöördumine aset Püha Vaimu väe kaudu.

Mõtiskle, miks on meil tähtis mõista, et inimestel aitab pöörduda Jumala vägi,
mitte meie.

Me õpime salmidest 1. korintlastele 3:9–23, et Paulus õhutas pühasid Korintoses, et
nad rajaksid oma usu Jeesuse Kristuse alusele ja laseksid Vaimul Kirikus elada.
Samuti andis Paulus pühadele nõu, et nad ei sõltuks maailma tarkusest, sest see on
Jumala tarkusega võrreldes jõledus (vt 1Kr 3:19).
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1. korintlastele 4
Paulus räägib Korintose pühadele, et nad ei mõtleks, et mõned inimesed on
teistest paremad
Apostel Pauluse nõuandest salmides 1. korintlastele 4:1–3 selgub, et mõned Kiriku
liikmed Korintoses mõistsid kohut Pauluse kui misjonäri ja Kiriku juhi tegude üle.
Nad võisid seada kahtluse alla tema otsused või arvata, et keegi teine oleks asja
paremini teinud.

Nagu on kirjas salmides 1. korintlastele 4:3–5, õpetas Paulus, et Issand on tema
kohtunikuks ning toob „salajased asjad ‥ valge ette” ja teeb „südamete nõud ‥
avalikuks” (1Kr 4:5). Me saame sellest õppida, et hoolimata sellest, kuidas teised
meie üle kohut mõistavad, mõistab Issand meie üle õiglaselt kohut, kuna Ta
teab kõiki asju, sealhulgas mõtteid ja südamesoove.

Me õpime salmidest 1. korintlastele 4:6–21, et Paulus rääkis Korintose pühadele, et
nad ei oleks teiste arvelt uhked ühegi oma Kiriku juhi üle. Ta rääkis neile ka seda, et
Jeesuse Kristuse apostlid on kutsutud maailma pahelisuse pärast kannatama.
Maailm peab apostleid ja teisi Kiriku juhte ogarateks (vt 1Kr 4:10), sest nad
püüavad järgida Kristust. Seejärel õpetas Paulus, et Jumala kuningriiki juhitakse
Jumala väel nende kaudu, kellel on preesterluse võtmed.

1. korintlastele 5
Paulus manitseb pühasid nendega osaduses olemise eest, kes otsustavad tahtlikult
patustada
Kujuta ette, et sul on kausitäis värskeid puuvilju, mille hulgas on üks mäda puuvili.

Mis juhtub, kui sa lased mädal puuviljal
koos teiste puuviljadega kausis olla?
____________________

Mida võiks mäda puuvili meie elus
sümboliseerida?
____________________

Leia 1. korintlastele 5. peatükki uurides
tõed, mis aitavad sul paremini
reageerida kahjulikele mõjudele.

Loe 1. korintlastele 5:1–2 ja leia, millise
patu suhtes ei olnud Korintose pühad
ühtki karistust määranud.

Hooramine viitab igasugustele
abieluvälistele seksuaalsuhetele. Tuleb välja, et üks Kiriku liige Korintoses oli teinud
oma kasuemaga seksuaalset pattu.

Fraas „lükataks teie seast välja” salmis 1. korintlastele 5:2 tähendab, et patustaja
tuleks Kirikust välja heita. Kiriku juhid vaagivad enne väljaheitmist või ükskõik
millist Kiriku karistust hoolikalt paljusid tegureid. Lisaks sellele, kui tõsine
üleastumine on, vaagivad Kiriku juhid Kiriku karistuse eri eesmärke: aidata
inimesel meelt parandada, kaitsta neid, keda selle inimese teod või tõekspidamised
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negatiivselt mõjutavad, ja kaitsta Kiriku õpetuste puutumatust (vt Kiriku
distsiplinaarnõukogud www.lds.org/manual/true-to-the-faith).

Loe 1. korintlastele 5:6–7 ja leia analoogia, mida apostel Paulus kasutas, et
selgitada, miks oli vajalik, et see inimene ei oleks enam Kiriku liige.

Juuretis või pärm paneb leiva kerkima. Samuti põhjustab see leiva riknemist ehk
hallitamist. Tainas sümboliseerib Jeesuse Kristuse Kirikut. Kuidas sa selle analoogia
tähenduse kokku võtaksid? ____________________

Me võime Pauluse analoogiast õppida tõde: kui me otsustame suhelda tihedalt
nendega, kes elavad patust elu, võib nende pahelisus meid mõjutada.

Loe 1. korintlastele 5:9–11 ja leia, millist nõu andis Paulus Korintose pühadele, et
aidata neil 6. salmis õpetatud põhimõtet ellu rakendada.

Mõtle, kuidas on Pauluse õpetus seotud puuviljakausiga, milles on üks mäda
puuvili.

Selleks, et paremini mõista Pauluse nõuannet mitte suhelda abielurikkujate või
teistega, kes keelduvad patust meelt parandamast, loe, mida on öelnud vanem
Neal A. Maxwell Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist: „Ärge olge abielurikkujate
seltsis – mitte sellepärast, et te olete nende jaoks liiga head, vaid nagu kirjutas
[C. S.] Lewis, sest te ei ole piisavalt head. Pidage meeles, et halvas olukorras võib
murduda ka hea inimene.” (The Stern but Sweet Seventh Commandment. – New

Era, juuni 1979, lk 42)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millised on mõned näited
halbadest olukordadest, mis võivad headele inimestele aja jooksul

halvasti mõjuda, nii et nad teevad oma käitumisnormides järeleandmisi ja
nõustuvad patuse käitumisega?

Me peaksime püüdma aidata ja inspireerida patuga maadlevaid inimesi, ilma et me
teeksime oma käitumisnormides järeleandmisi. Mõtle palvemeelselt, mida sa
saaksid teha, et oma käitumisnormides järeleandmisi tegemata teisi positiivselt
mõjutada.

Me õpime salmidest 1. korintlastele 5:12–13, et Kiriku juhtidel on vastutus mõista
kohut ja vajadusel heita välja need, kes panevad toime tõsiseid üleastumisi.

1. korintlastele 6
Paulus õpetab pühadele ühtsusest ja kõlbelise puhtuse seadusest
Muistsel Korintosel oli liiderlik maine ja paljud korintlased soosisid mõtet, et meie
keha on loodud naudinguteks. Apostel Paulus õpetas salmides 1. korintlastele
6:13–17 Korintose pühadele, et meie keha on loodud selleks, et täita Issanda
eesmärke, mitte et tegeleda seksuaalsete pattudega või tunda vaid füüsilisi
naudinguid, nagu näiteks söömine. Need, kes liituvad Kirikuga, saavad Kristusega
üheks, olles Tema keha vaimsed liikmed. Seksuaalne kõlvatus ei sobi kokku vaimse
suhtega Jeesuse Kristusega.
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Apostel Paulus õpetas, et meie keha on
Jumala tempel.

Loe 1. korintlastele 6:18–20 ja leia, mida Paulus meie keha kohta õpetas.
(1. korintlastele 6:19–20 on kuldsalmid. Võiksid need eriliselt ära märkida, et neid
tulevikus üles leida.)

3. Täida pühakirjapäevikus ülesanded:

a. Tee kokkuvõte tõest, mida Paulus õpetas salmis 1. korintlastele 6:19.

b. Selgita, kuidas mõistmine, et meie keha on Jumala tempel, peaks mõjutama
seda, kuidas me nii enda keha kui ka teiste kehasid kohtleme.

c. Tee kokkuvõte tõest, mida Paulus õpetas salmis 1. korintlastele 6:20.

Õpetuste ja põhimõtete üle mõtisklemine
Mõtisklemine hõlmab mõtlemist, mediteerimist, küsimuste esitamist ning hinnangu andmist oma
teadmistele ja sellele, mida sa püüad mõista. Mõtisklemine aitab tihtipeale mõista, mida
peaksime tegema, et evangeeliumi põhimõtteid rakendada. Kui sa mõtiskled 1. korintlastele 6.
peatükis olevatele Pauluse õpetustele kõlbelise puhtuse seaduse ja selle kohta, kuidas meie keha
on nagu tempel, võiksid võtta aega, et mõelda neile tõdedele ja sellele, miks on tähtis nende
järgi elada.

Mõtiskle, kuidas nende tõdede mõistmine meie keha kohta aitab sul pahelisusest
ümbritsetuna puhtaks jääda.

Kuldsalm – 1. korintlastele 6:19–20
4. Selleks, et neid kuldsalme paremini pähe õppida, korda

alljärgnevaid ridu ja kata osa sõnu paberiga kinni, kui oled nendega
juba tuttav. Korda salmi seni, kuni see pähe jääb. Seejärel loe neid salme peast
oma pereliikmele või sõbrale ja palu neil pühakirjapäevikusse allkiri panna.

19. Või

te ei tea, et teie ihu on

teie sees oleva Püha Vaimu tempel,

kelle te olete saanud Jumalalt,

ja et te ei ole iseeneste omad?

20. Sest te olete kalli hinnaga ostetud.
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Austage siis Jumalat oma ihus!

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 1. korintlastele 3.–6. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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22. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

1. korintlastele 7–8
Sissejuhatus
Apostel Paulus andis nii abielus kui ka vallalistele Kiriku liikmetele Korintoses
juhiseid, rääkides abielust ja misjonitööst. Vastates küsimusele ebajumalatele
ohverdatud liha söömisest, õpetas ta pühasid mõtlema, milline on nende isiklike
tegude mõju teistele ja valmisolek loobuda tegudest, mis võivad avaldada teistele
mõju, nii et nad vaimselt komistavad.

1. korintlastele 7
Paulus annab abielus ja vallalistele Kiriku liikmetele abielu kohta nõu

1. Joonista pühakirjapäevikusse järgmine skeem. Sa täiendad seda
1. korintlastele 7. peatüki uurimise käigus.

Nii nagu meie praegu, nii elasid ka Kiriku liikmed Korintoses ühiskonnas, kus
abielu ning füüsilise või seksuaalse intiimsuse kohta olid levinud segadusse ajavad
ja vastuolulised ideed. On tähtis, et oskaksime selle ning teiste evangeeliumi
õpetuste ja põhimõtetega seoses õigetel ja valedel tõekspidamistel vahet teha.

Me loeme 1. korintlastele 5. ja 6. peatükist mõnedest Korintoses levinud valedest
tõekspidamistest seksuaalsuhete kohta. Üks neist valedest tõekspidamistest oli:
seksuaalne intiimsus on lubatud kõigi vahel. Kirjuta see põhimõte pühakirjapäevikus
skeemil paremal oleva pealkirja „Valeuskumused” alla. Mõtle, miks on see
tõekspidamine vale.

Kiriku liikmed Korintoses olid kirjutanud apostel Paulusele, paludes juhiseid seoses
Issanda käitumisnormidega seksuaalse puhtuse kohta. Loe 1. korintlastele 7:1 ja
leia, mille kohta Korintose pühad Pauluselt küsisid.

Fraas „mehele on hea naist mitte puudutada” 1. salmis viitab sellele, et Korintose
pühadel olid küsimused selle kohta, millal ja kas seksuaalne intiimsus on lubatud.
Lisaks võis mõni isegi kahtluse alla seada, kas abielus olevad inimesed võiksid
seksuaalselt intiimsed olla. Kirjuta see põhimõte pühakirjapäevikus skeemil vasakul
oleva pealkirja „Valeuskumused” alla: kunagi ei tohi lubada seksuaalset intiimsust,
isegi mitte abielus olles.

Mõlemad pühakirjapäevikusse kirjutatud valed tõekspidamised esindavad
äärmuslikke seisukohti, mis on erinevad Jumala käitumisnormidest seksuaalse
intiimsuse kohta.

Loe 1. korintlastele 7:2–3 ja leia, mida Paulus Korintose pühadele seksuaalse
intiimsuse kohta õpetas. Sõna hooruspatud 2. salmis viitab abieluvälistele
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seksuaalsuhetele ja fraas „täitku oma kohust” 3. salmis viitab mehe ja naise
vahelisele armastusele ja intiimsusele.

Me õpime trükisest „Sulle, noor”, et „abikaasadevaheline füüsiline intiimsus on ilus ja püha.
Jumal on määranud selle laste loomiseks ning abikaasade vahelise armastuse väljendamiseks.
Jumal on käskinud hoida seksuaalset intiimsust abielu jaoks” (lk 35).

Kirjuta pühakirjapäevikus pealkirja „Tõde” alla: intiimsuse abikaasade vahel on
määranud Jumal.

Kaheteistkümne Apostli kvoorumi juhataja Boyd K. Packer on öelnud:

„Käsku paljuneda ja täita maa pole kunagi tühistatud. See on lunastusplaani
oluline osa ja inimõnne allikas. Selle väe õigemeelse kasutamise läbi võime saada
lähedasemaks oma Taevase Isaga ja kogeda rõõmutäiust, isegi jumalikkust.
Sigitusjõu vägi ei ole juhuslik plaani osa, see ongi õnneplaan, see on õnne võti.

Soov paarituda on inimestes pidev ja väga tugev. Meie õnn surelikus elus, meie
rõõm ja ülendus sõltuvad sellest, kuidas me reageerime neile pidevatele,

võimsatele füüsilistele ihadele.” (Õnneplaan. – 2015. a kevadine üldkonverents)

Miks on paaritumine – võime luua surelikku elu – nii oluline Taevase Isa
päästmisplaanis Tema laste jaoks? ____________________

Nagu on kirjas salmides 1. korintlastele 7:1–24, õpetas Paulus, et välja arvatud
erilised, ajutised olukorrad, ei peaks abikaasad omavahelist abielukiindumust tagasi
hoidma, et lesestunud ja lahutatud Kiriku liikmed võivad soovi korral uuesti
abielluda ja et Kiriku liikmed peaksid igas olukorras püsima Jumalas (vt 1Kr 7:24).
Samuti manitses Paulus abielu lahutamise eest.

Korintoses oli Kiriku liikmeid, kelle abikaasad ei olnud kristlased. Mõtiskle raskuste
üle, mida erinevate usutunnistustega abikaasad võivad kogeda.

Loe 1. korintlastele 7:12–17 ja leia Pauluse õpetatud tõed, mis võiksid tänapäeval
aidata perekondi, mille kõik liikmed ei kuulu Kirikusse.

Me võime nendest salmidest õppida tõe: Jeesuse Kristuse ustavatel järgijatel on
oma perele pühitsev mõju.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millist näidet olen ma näinud,
kus Kiriku liikmel on olnud positiivne mõju pereliikmetele, kes ei

ole Kiriku liikmed või pole Kirikus aktiivsed?

Paulus arutles salmides 1. korintlastele 7:25–40 selle üle, mis on nende jaoks, kes
on „kutsutud teenima” (JST, 1. korintlastele 7:29) või misjonitööle, vallaliseks või
abielus olemise eelised ja mis mitte. Ta õpetas, et abielus mitte olevatel ehk
vallalistel misjonäridel on teenides vähem tähelepanu kõrvalejuhtimist kui kellelgi,
kes on abielus ja kel on pere vajaduste rahuldamise pärast ajalikke muresid. Siiski
ei keelanud ta neil abiellumast või abielus olles misjonil teenimast. Mõned näited
abielupaaridest, kes on seotud Kirikus põhikohaga teenimisega, on abielupaaridest
misjonärid, misjonijuhatajad, templipresidendid ja Kiriku üldjuhid.
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1. korintlastele 8
Paulus vastab ebajumala ohvriliha söömise küsimusele
Vanem L. Tom Perry Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on jaganud järgmist
kogemust:

„Olen leidnud, et kui sa elad, nii nagu elama peaksid, panevad inimesed seda
tähele ning sinu tõekspidamised avaldavad neile muljet ja sa mõjutad teiste elu.

Kogu minu karjäär on olnud seotud kaubandusega. Kuna kuulusin juhtkonda, oli
mul oluline suhelda kohalike äriorganisatsioonidega. Enamik selliste
organisatsioonide koosolekuid algas alati kokteilide pakkumisega [mis on
tavaliselt alkohoolsed joogid]. See aeg oli mõeldud äriühingusse kuuluvate

inimestega seltsimiseks ja tutvumiseks. Tundsin end nendel koosviibimistel alati ebamugavalt.
Alguses palusin endale sidruni-laimi limonaadi. Peagi sai mulle selgeks, et sidruni-laimi limonaad
näeb välja paljude teiste jookide sarnane. Ma ei suutnud jätta muljet, et olen karsklane, kui mul
oli käes värvitu limonaad.” (The Tradition of a Balanced, Righteous Life. – Ensign, aug 2011,
lk 48–49)

Mis oleks võinud juhtuda, kui vanem Perry oleks jätkanud nendel koosviibimistel
mittealkohoolsete jookide joomist, mis sarnanesid väljanägemiselt alkohoolsete
jookidega? ____________________

Millised on mõned olukorrad, kui meie eeskuju võib teistele negatiivselt mõjuda,
isegi kui me ei tee midagi valesti? ____________________

Kiriku liikmed Korintoses kahtlesid, kas nad tohivad süüa toitu, mis oli ohverdatud
vale- või paganajumalatele. Vastuses ütles apostel Paulus, et Kiriku liikmed võisid
mõelda, et see on lubatud, kuna nad teadsid, et paganajumalaid pole olemas (vt
1Kr 8:4–6).

Loe 1. korintlastele 8:1 ja leia, mida Paulus Korintose pühadele õpetas.

Pane 1. salmis tähele seda, mis võivad olla teadmise ja mis ligimesearmastuse
tulemused. Paulus soovitas, et ligimesearmastus („Kristuse puhas armastus” [Mn
7:47] omada omakasupüüdmatut armastust ligimeste vastu) oli tähtsam kui
konkreetse toiduga seotud seaduste kohta teadmiste demonstreerimine.

Loe 1. korintlastele 8:7–11 ja leia, mida Paulus ebajumalatele ohverdatud toidu
söömise kohta õpetas. Sõna nõder viitab nendes salmides Kiriku liikmetele, kelle
usk oli nõrk. Sõna liha tähendab Piiblis tavaliselt toitu. Sõna vabadus viitab 9. salmis
teatud toidu söömist keelavate konkreetsete käskude puudumisele.

Pane salmis 1. korintlastele 8:9 tähele, et Paulus tõi välja mõjuva põhjuse, miks
pühad peaksid otsustama ebajumalate ohvriliha mitte süüa. Millise näite tõi Paulus
salmides 1. korintlastele 8:10–11 selle kohta, kuidas ebajumalatele ohverdatud liha
söömine võib osutuda komistuskiviks?

Loe 1. korintlastele 8:12–13 ja leia, kuidas Paulus hoiatas jätkuvalt selliste asjade
tegemise eest, mis võivad panna teised komistama. Fraasi „mu venda pahandab”
13. salmis võiks tõlkida ka „sest mu vend komistab [või] vääratab”.

22.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV

423



Me võime Pauluse õpetustest õppida põhimõtte: me saame näidata teiste vastu
ligimesearmastust, kui väldime tegusid, mis võivad panna neid vaimselt
komistama. (Võid meenutada Roomlastele 14. peatüki uurimisest seda, et Paulus
õpetas samalaadset põhimõtet ka pühadele Roomas.)

Loe läbi ülejäänud osa vanem Perry loost valikute tegemisest seoses kokteilidega.
Pane tähele, kuidas ta seda põhimõtet kasutas.

„Otsustasin, et mu jook peab selgelt märku andma, et ma olen karsklane. Läksin
baarimehe juurde ja palusin klaasi piima. Keegi polnud midagi sellist baarimehelt
kunagi küsinud. Ta läks kööki ja tõi mulle klaasi piima. Nüüd nägi mu jook välja
täiesti erinev kui alkohoolsed joogid, mida teised jõid. Äkki olin ma tähelepanu
keskpunktis. Mu joogi kulul tehti palju nalja. Mu piimast kõneldi. ‥

Piimast sai minu lemmikvalik, kui pakuti kokteile. Varsti oli üldteada, et ma olen
mormoon. Mind üllatas mulle osaks saanud lugupidamine ning samuti see, mis hakkas juhtuma.
Peagi ühinesid teised minuga, juues kokteiliks puhast piima!

Julgege olla erinev! Elage käitumisnormide kohaselt, mida evangeelium meile õpetab.” (The
Tradition of a Balanced, Righteous Life. – lk 49)

3. Vasta pühakirjapäevikus
küsimusele: millised on

mõned näited sellest, kuidas ma
saan näidata teiste vastu
ligimesearmastust, vältides tegusid,
mis võivad panna neid vaimselt
komistama?

4. Kirjuta
pühakirjapäevikusse

tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 1. korintlastele 7. ja 8.
peatükki ning lõpetanud selle
õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma
õpetajalt küsida, ning mõtted ja
arusaamad, mida temaga jagada:

22.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV

424



22. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

1. korintlastele 9–10
Sissejuhatus
Apostel Paulus rääkis Korintose pühade murest seoses Kiriku tagavarade
kasutamisega oma elatusvahendina. Ta selgitas, et tema jutlustamise eesmärk on
tuua Jumala lastele pääste. Ta õhutas neid, et nad väldiksid patustamist ja teiste
usuliste tõekspidamiste solvamist.

1. korintlastele 9
Paulus jutlustab evangeeliumi, et tema ja ta kuulajad saaksid päästetud
Kas sul on kunagi olnud raske hommikuti üles ärgata ja oled selle tagajärjel
millestki tähtsast ilma jäänud? Mis tunne on, kui mõistad, et oled millestki ilma
jäänud või millegi tähtsa saavutamine on ebaõnnestunud, sest sinu ettevalmistus
ebaõnnestus?

Kõige tähtsam asi selles elus, mille saamiseks me peaksime tööd tegema, on
võimalus olla igavese elu vääriline.

1. Vasta pühakirjapäevikusse: miks on igavene elu midagi sellist, mida
ma saada tahan?

Just nagu selle tagajärjeks, kui hommikuti on raske tõusta, võib olla millestki
ilmajäämine või see, et meil jääb midagi tähtsat saavutamata, võib mõningane
käitumine põhjustada kõikidest kõige tähtsama asja – igavesest elust – ilmajäämise.
Leia 1. korintlastele 9. peatükki uurides põhimõte, mis aitab sul teada, kuidas olla
kindel, et sa saad igavese elu.

Paulus vastas salmides 1. korintlastele 9:1–21 Korintose pühade küsimustele. Ta
kirjutas, et kuigi tal oli täielik õigus Kiriku liikmete toetusele ajalike murede
lahendamisel, polnud ta elatusvahendite muretsemisel nende peale lootnud. Ta
selgitas, et eri olukordades kohanedes, ilma evangeeliumi käitumisnormides
järeleandmisi tegemata, oli ta suutnud aidata juutidel, paganatel ja kõigil, kes olid
evangeeliumis nõrgad, evangeelium vastu võtta.

Loe 1. korintlastele 9:17 ja leia, kuidas Paulus evangeeliumi jutlustas.

Loe 1. korintlastele 9:22–23 ja leia, kuidas Paulus vabatahtlikult evangeeliumi
jutlustas.

Mõtle ajale, kui mingiks sündmuseks proovi tegid või treenisid. Kui tihe oli sinu
proovide ajakava või treeningprogramm? Kuidas eesmärgi saavutamise nimel
töötamine sind motiveeris?

Paulus selgitas, et sportlased võivad ületada kiusatuse mitte trenni teha, kui
keskenduvad eesmärgile. Loe 1. korintlastele 9:24–25 ja leia, millist spordiala
Paulus Korintose pühade õpetamiseks kasutas.

Milliseid omadusi või iseloomujooni jooksjad Pauluse sõnul edu saavutamiseks
vajasid?
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Olla kasin kõigis asjus tähendab enesevalitsemise ehk enesekontrolli rakendamist.
Paulus viitas kadumatu pärjaga, et see, mis püsib igavesti, on igavene elu.

Me saame salmist 1. korintlastele 9:25 õppida põhimõtte: selleks et saada igavene
elu, peame õppima enesevalitsemist kõikides asjades. Lõpuks tuleb igavene
elu siiski üksnes Jeesuse Kristuse „teenete ja halastuse ja armulikkuse” (2Ne 2:8),
mitte meie enesevalitsemise kaudu.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on minu arvates enesevalitsemine igavese elu saamiseks vajalik?

b. Millistes eluaspektides on meil kõigil vaja rakendada enesevalitsemist, et me
võiksime saada igavese elu?

Loe 1. korintlastele 9:26–27 ja leia, kuidas kirjeldas Paulus oma püüdeid ennast
valitseda. Sõna „talitsen” 27. salmis tähendab rangelt ohjeldama.

Mida Paulus sinu arvates 27. salmis silmas pidas, kui kirjutas: „Ma talitsen oma ihu
ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust öeldes ise ei saaks kõlvatuks”?
____________________

Mõtle president Brigham Youngi sõnadele:

„Te ei saa pärida igavest elu, kui teie ihad pole allutatud vaimule, kes teis elab,
sellele vaimule, mille andis meie Isa taevas. Ma pean silmas teie vaimude Isa,
nende vaimude, mis Ta on pannud neisse elamutesse [kehadesse]. Elamud tuleb
täiuslikult vaimule allutada või teie keha ei saa tõusta üles, et pärida igavene elu.
‥ Püüdke usinalt, kuni olete allutanud kõik Kristuse seadusele.” (Teachings of
Presidents of the Church: Brigham Young, 1997, lk 204)

„Kui vaim alistub kehale, muutub [vaim] rikutuks; kuid kui keha alistub vaimule, saab [kehast]
puhas ja püha” (Teachings: Brigham Young, lk 205).

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: mida ma saan teha, et aidata
oma kehal vaimule alistuda?

1. korintlastele 10
Paulus manitseb Korintose pühasid, et nad väldiksid pattu ja teiste solvamist

President James E. Faust Esimesest Presidentkonnast on hoiatanud: „Üks elu
suurimaid müüte on see, et inimesed peavad end võitmatuks. Liiga paljud
arvavad, et nad on raudmehed, piisavalt tugevad, et seista vastu ükskõik millisele
kiusatusele. Nad petavad ennast mõttega: „Minuga seda ei juhtu.”” (It Can’t
Happen to Me. – Ensign, mai 2002, lk 46)
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Mõtle olukordadele, kui inimesed võivad lasta end kiusatusel hädaohtu seada,
mõeldes, et nad on sellele vastu seismiseks piisavalt tugevad.

Nagu on kirjas salmides 1. korintlastele 10:1–5, viitas Paulus mõnedele Iisraeli laste
kogemustele Moosese ajal, mis oleksid pidanud muutma nad vaimselt tugevaks.
Kuigi Issand oli neid kõrbes õnnistanud ja nad olid näinud oma silmaga palju
imesid, ei olnud Issand paljude nendega rahul ja neid karistati.

Loe 1. korintlastele 10:6–11 ja leia, mida Paulus soovis, et Korintose pühad
muistsete iisraellaste eeskujust õpiksid.

Kuigi muistsetele iisraellastele said osaks suured õnnistused, otsustasid nad
kiusatusele järele anda. Paulus tahtis Korintose pühasid hoiatada, et nad väldiksid
muistsete iisraellaste pattude kordamist.

Loe 1. korintlastele 10:12 ja tee oma sõnadega Pauluse sõnumist kokkuvõte:
____________________

Loe 1. korintlastele 10:13 ja leia, mida Paulus kiusatuse kohta õpetas. Võid leitu
soovi korral ära märkida.

Mida me saame sellest salmist kiusatuse kohta õppida? ____________________

Mõtiskle küsimusele: kui Jumal ei luba meid kiusata rohkem, kui me suudame
vastu seista, siis miks muistsed iisraellased kiusatusele järele andsid?

Loe 1. korintlastele 10:14 ja leia, mida Paulus õpetas Korintose pühasid tegema.
Ebajumalakummardamine oli patt, millega olid hädas nii muistsed iisraellased kui ka
Korintose pühad.

Me võime salmidest 1. korintlastele 10:13–14 õppida, et Jumal valmistab meile
kiusatusest pääsemiseks tee, kuid me peame tegema valiku, et tahame end
kiusatusest lahus hoida.

Loe Alma 13:28 ja leia, mida me saame teha, et end kiusatusest lahus hoida.
Võiksid kirjutada selle ristviite pühakirjas salmide 1. korintlastele 10:13–14 juurde.

4. Täida pühakirjapäevikus ülesanne ja vasta küsimusele:

a. Kirjuta salmides 1. korintlastele 10:13–14 ja Alma 13:28 õpitu kohaselt
ajalehe pealkiri või reklaamtahvli hüüdlause, mis räägib inimestele, kuidas
nad saavad kiusatusest vabaneda.

b. Kuidas võib enese alandlikuks muutmine ning pidev valvelolek ja
palvetamine aidata meil end kiusatusest eraldada?

Alati ei pruugi teil õnnestuda kiusatusi vältida. Seetõttu on vaja nüüd otsustada,
mida kiusatuse korral teha. Mõtle president Spencer W. Kimballi sõnadele:

„Õigeid otsuseid on kõige lihtsam teha siis, kui teeme need ära juba aegsasti,
pidades silmas ülimat eesmärki. See säästab meid suurest ahastusest
[otsustushetkedel], kui oleme väsinud ja meid tõsiselt kiusatakse. ‥

Aeg otsustada, et me ei lepi millegi vähema kui võimalusega elada igavesti meie
Isa juures, on nüüd praegu, nii et iga valik, mida teeme, oleks mõjutatud meie
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kindlameelsusest, et me ei lase mitte millelgi segada selle ülima eesmärgi saavutamist.”
(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball, 2006, lk 108–109)

„Arendage enesedistsipliini, nii et te ei peaks üha uuesti ja uuesti otsustama ja üle otsustama,
mida teha, kui ikka ja jälle sama kiusatusega silmitsi seisate. Mõnda asja tuleb otsustada vaid
üks kord!

Kui suur õnnistus on olla vaba üha uuesti ja uuesti saabuvast kiusatuse agooniast. Selle
mittetegemine raiskab aega ja on väga riskantne.” (Teachings: Spencer W. Kimball, lk 109)

„Kurjus tuleb vaigistada enne, kui see pead tõstab. Hea elu saladus peitub kaitses ja
ennetamises. Need, kes annavad teed kurjusele, on tavaliselt need, kes on asetanud end
haavatavasse positsiooni.” (Teachings: Spencer W. Kimball, lk 109)

Mõtle, milliste kiusatustega sa kõige enam hädas oled. Mida sa võid muuta, et
vältida kiusatust isegi enne sellega silmitsi seismist?

Võta hetk aega, et lugeda läbi trükisest „Sulle, noor” üks teema, mis võib aidata sul
teada, kuidas end kiusatusest lahus hoida. Võiksid loetu põhjal panna kirja
eesmärgi ja seda mõnda aega endaga kaasas kanda, et see aitaks sulle kiusatusest
vabanemist meelde tuletada.

Paulus andis salmides 1. korintlastele 10:15–33 Korintose pühadele nõu austada
teiste pühasid tegevusi enda usus kompromisse tegemata ja ta kirjutas taas, et ta
jutlustas selleks, et aidata paljudel saada päästetud.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 1. korintlastele 9.–10. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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22. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

1. korintlastele 11
Sissejuhatus
Apostel Paulus rääkis usukommetega seotud vaidlustest Korintose pühade hulgas.
Ta rõhutas, et meestel ja naistel on igavesed ja jumalikud rollid ning nad on Issanda
plaanis teineteiste jaoks tähtsad. Ta õpetas Kiriku liikmetele ka seda, kuidas
sakramenti õigesti ette valmistada.

1. korintlastele 11:1–16
Paulus räägib usukommetega seotud vaidlustest
Loe läbi järgmised sõnad, mis
kajastavad, kuidas võivad mõned
inimesed abielu kohta arvata:

• „Mulle on väga tähtis, et mu karjäär
oleks edukas. Ma ei taha jagada
oma tähelepanu karjääriga seotud
eesmärkide ja abielu vahel.”

• „Ma ei taha pühenduda pikaajalisele
püsisuhtele. Tunnen muret, et teen
otsuse, mida hiljem kahetsema
hakkan.”

• „Abielu seob mind liigselt. Ma ei saa
teha enam seda, mida tahan.”

• „Tean, et abielu on kõige tähtsam
otsus, mille ma eales teen, ja ma
ootan seda.”

1. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, millised on sinu tunded abielu kohta.

Me loeme 1. korintlastele 11. peatükist rohkem sellest, mida apostel Paulus kirjutas
vastuseks probleemidele, mis Kiriku liikmetel Korintoses olid. Loe 1. korintlastele
11:3 ja leia, mida Paulus abielumehe kohustuste kohta õpetas.

Fraas „mees on naise pea” tähendab, et abielumehel on püha kohustus kodu
juhtida. Juhtimise all peetakse silmas õigemeelset juhatamist ja teiste juhendamist
vaimsetes ja ajalikes asjades.

Pane tähele, kes peaks 3. salmi kohaselt juhtima ja juhatama abielumeest, kui ta
oma peret juhib. Miks on abielumehe ja isa jaoks tähtis, et ta vaataks Kristuse kui
oma juhi ja juhendaja poole? ____________________

Kui mõistame, kuidas Taevane Isa oma kuningriiki juhib, näeme, et Ta on mitte
segaduse, vaid korra Jumal (vt ÕL 132:8).

Nagu on kirjas salmides 1. korintlastele 11:4–16, vastas Paulus Korintose pühade
küsimustele seoses meestele ja naistele mõeldud kommetega, kui nad
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jumalateenistuse ajal palvetasid ja prohvetlikult kuulutasid. Nende kommete
hulgas oli ka tava, et naiste pea on kaetud.

Mõnikord mõistsid Uue Testamendi lugejad Pauluse õpetusi valesti, arvates, et
meeste roll on naiste rollist tähtsam. Vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne
Apostli Kvoorumist on seda valearusaama selgitanud:

„Mehed ja naised on võrdsed Jumala silmis ja Kiriku silmis, kuid võrdsus ei
tähenda, et nad oleksid üks ja seesama. Meeste ja naiste vastutusalad ja
jumalikult osaks saadud annid erinevad oma olemuselt, kuid mitte oma tähtsuse
või mõjuvõimu poolest. Meie Kiriku õpetus asetab naised meestega võrdsele,
kuid samas erinevale positsioonile. Jumala silmis pole üks sugu teisest ei parem
ega tähtsam. ‥

Meestel ja naistel on erinevad anded, erinevad tugevad küljed, erinev vaatenurk asjadele,
erinevad tahtmised. Need on ühed peamised põhjused, miks me üksteist vajame.” (Mehed ja
naised Issanda töös. – Liahoona, apr 2014, lk 48)

Loe 1. korintlastele 11:11 ja leia, mida Paulus abielumehe ja -naise vahelise suhte
kohta õpetas. Sõna „Issandas” viitab Issanda plaanile aidata meil saada
Tema-sarnaseks ja saada igavene elu.

Me õpime salmist 1. korintlastele 11:11 tõe: Issanda plaanis ei saa mehed ja
naised ilma üksteiseta igavest elu (vt ka ÕL 131:1–4).

Abielu mehe ja naise vahel on osa Jumala plaanist. Mõtle küsimustele: kuidas
õigemeelseks isaks või emaks olemine Jumala plaanile kaasa aitab? Kuidas aitab
see meil veelgi enam valmistuda tulevikus Taevase Isa sarnaseks saama?

Mõtle, kuidas töötavad käärid. Kui hästi
käärid töötaksid, kui terad oleksid
eraldatud ja sa püüaksid ainult ühe
teraga paberit või riiet lõigata? Kuidas
võivad kääriterad sümboliseerida
abielumeest ja -naist, kes püüavad
saada igavest elu?

Loe läbi, mida on öelnud vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist, ja leia, kuidas on abielumees ja -naine loodud igavese elu saamiseks
koos töötama: „Jumaliku plaani järgi on mehed ja naised mõeldud liikuma
üheskoos täiuslikkuse ja auhiilguse poole. Mees ja naine, kes on oma loomult
erineva temperamendi ja võimetega, toovad abielusuhtesse ainulaadsed vaated
ja kogemused. Mees ja naine annavad erineva, kuid võrdse panuse ühtsele
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liidule, mida ei ole võimalik saavutada mingil muul moel. Mees täiendab ja täiustab naist ja
naine täiendab ja täiustab meest, kui nad võtavad teineteisest õppust ning teineteist vastastikku
tugevdavad ja õnnistavad.” (Marriage Is Essential to His Eternal Plan. – Ensign, juuni 2006,
lk 83–84)

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse mõnest meeste ja naiste erinevast
omadusest ja kohustusest, mille abil peres üksteist toetada ja

tugevdada.

Avalduses „Perekond: läkitus maailmale” kuulutavad Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne
Apostli Kvoorum: „Jumaliku plaani kohaselt tuleb isadel juhtida oma perekonda armastusega ja
õigsuses ning nad vastutavad oma perekonna kaitsmise ja selle vajaduste rahuldamise eest.
Emad vastutavad eelkõige oma laste kasvatamise eest. Nende pühade kohustuste täitmisel tuleb
isal ja emal aidata teineteist võrdsete kaaslastena. Puude, surma või muude asjaolude korral võib
osutuda vajalikuks nende rollide ümberkorraldamine.” (jeesusekristusekirik.ee)

3. Mõtle tunni algul loetud erinevatele võimalustele abielusse
suhtuda. Seejärel vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas ma

vastaksin pärast salmide 1. korintlastele 11:1–16 uurimist kellelegi, kes ei mõista
abielu tähtsust Jumala plaanis?

1. korintlastele 11:17–34
Paulus õpetab Korintose pühasid, et nad ei suhtuks sakramenti kergekäeliselt
Mis sulle järgmisi fraase lugedes mõttesse tuleb?

• „Väga vaimne kogemus.”

• „Vaimu kosutus.”

• „Minu hingamispäeva kõrghetk.”

Mõtiskle oma kõige viimase sakramendivõtmise kogemuse üle ja mõtle sellele, kas
need fraasid kirjeldavad sinu kogemust või mitte.

Leia salme 1. korintlastele 11:17–34 uurides tõed, mis aitavad sul muuta
sakramendi võtmise veelgi vaimsemaks ja tähendusrikkamaks kogemuseks.

Pauluse ajal järgisid Kiriku liikmed viimsele õhtusöömaajale sarnast kommet. Nad
kogunesid aeg-ajalt koos sööma ja võtsid seejärel sakramenti. Apostel Paulus
mõistis sellised kogunemised hukka, sest pühad olid muutnud need pigem
tavalisteks söömaaegadeks, olles minetanud pühaduse, mis peaks sakramendi
võtmisega kaasnema. Joseph Smithi tõlge selgitab Pauluse sõnu nende
kokkusaamise eesmärgi kohta: „Kui te nüüd kokku tulete, kas siis mitte selleks, et
Issanda õhtusöömaaega pidada?” (JST, 1 Corinthians 11:20)

Kuigi nende kogunemiste mõte oli suurendada osadust ja ühtsust, tülitseti seal
sageli. Nagu on kirjas salmides 1. korintlastele 11:17–22, mõistis Paulus hukka
Korintose pühade vahelised tülid nende ühiste söömiste ajal.
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Loe 1. korintlastele 11:23–26 ja leia, mida innustas Paulus Kiriku liikmeid
sakramendi kohta meeles pidama.

Loe 1. korintlastele 11:27–30 ja leia,
millise hoiatuse Paulus Korintose
pühadele sakramendiga seoses andis.

Me õpime nendest salmidest, et need,
kes ei võta sakramenti väärilistena,
tõmbavad enda peale süüdi- ja
hukkamõistmise.

Seda tõde kinnitatakse Mormoni
Raamatus, kus Jeesus Kristus hoiatas, et
need, kes ei võta sakramenti väärilistena, söövad ja joovad needust oma hingele (vt
3Ne 18:29). Lisaks rääkis Päästja preesterluse juhtidele, et nad ei peaks laskma
sakramenti võtta neil, kes pole väärilised (vt 3Ne 18:29). Kui kahtled, kas oled
vääriline sakramenti võtma, peaksid vestlema piiskopi või koguduse juhatajaga.

Salmis 1. korintlastele 11:29 olev kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud kui „nuhtlus”,
võib tähendada ka „süüdimõistmine”. Süüdimõistmise tähendus on
„kohtumõistmine või Jumala-poolne süüdimõistmine” (märksõna „Süüdi mõistma,
süüdimõistmine”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Hukkamõist on „olukord, mil
kellegi areng on peatatud ja tal ei lubata minna Jumala juurde ega saada osa Tema
hiilgusest. Hukkamõistmisel on erinevad astmed. Kõik, kellele ei saa osaks täielik
selestiline ülendus, on oma arengu ja eesõiguste poolest mõnel määral piiratud
ning on selles ulatuses hukka mõistetud. (Märksõna „Hukka mõistma,
hukkamõist”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Pea meeles, et „sa ei pea olema sakramendi võtmiseks täiuslik, kuid peaksid
tundma oma südames alandlikku ja meeltparandavat vaimu” (Usule truu:
evangeeliumi teatmik, 2005, lk 158). Me ei võta sakramenti väärilisena, kui meil
pole kahetsust tundvat südant ega soovi Päästjat meeles pidada ja järgida.

Mõtle, miks võib see, kui me ei võta sakramenti väärilisena, tuua meie hingele
hukkamõistu.

Loe uuesti salmi 1. korintlastele 11:28 ja leia nõuanne, mida Paulus Kiriku liikmetel
sakramenti võttes teha soovitas. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Me õpime sellest salmist, et peaksime sakramenti võttes oma elu analüüsima.

Kuidas me peaksime sinu arvates oma elu analüüsima?

Elu analüüsimise eesmärgiks ei ole mitte üksnes määratleda, kas oleme väärilised
võtma sakramenti, vaid ka selle määratlemine, kui hästi me püüame pidada kinni
oma lepingutest Jumalaga ning kuidas me võime püüda meelt parandada ja
areneda.

Loe läbi järgmised sõnad ja leia, kuidas sa saad sakramenti võttes oma elu
analüüsida.
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President Howard W. Hunter on sakramendi võtmisel saadud kogemust
kirjeldades öelnud: „Küsisin endalt: „Kas asetan Jumala kõigest muust ettepoole
ja pean kõiki Tema käske?” Seejärel jõudsin arusaamisele ja tegin otsuse.
Lepingu sõlmimine Issandaga, et peame alati Tema käske, on tõsine kohustus, ja
selle lepingu uuendamine sakramendi kaudu on samavõrd tõsine. Väga oluline
on sakramendi jagamise ajal pühalikult mõtiskleda. See hetk on mõeldud

enesesse süüvimiseks, sisevaatluseks ja enda läbikatsumiseks. See on aeg arusaamisele jõuda ja
otsus teha.” (Thoughts On the Sacrament. – Ensign, mai 1977, lk 25)

Pühapäevakooli üldjuhataja Tad R. Callister õpetas, kui ta oli seitsekümmend, et
sakrament on aeg mõtisklemiseks ja endasse süüvimiseks: „Sakrament on aeg
sügavaks sisevaatluseks ja eneseanalüüsiks. ‥ Sakrament on aeg, kui me mitte
üksnes ei pea meeles Päästjat, vaid suhestame oma elu [Jeesuse Kristuse] suure
eeskujuga. See on aeg loobuda enesepettusest. See on aeg absoluutseks tõeks.
Kõik vabandused, kõik väline tuleb kõrvale heita, et meie vaim, nii nagu ta

tõeliselt on, saaks suhelda meie Isa Vaimuga. Sel hetkel saavad meist iseendi kohtumõistjad,
mõtiskledes sellele, milline meie elu õigupoolest on ja milline see tõepoolest peaks olema.” (The
Infinite Atonement, 2000, lk 291)

Üks viis, kuidas seda põhimõtet oma elus sakramenti võttes rakendada, on mõelda
küsimustele, mida võiks sakramendi võtmiseks valmistumisel vaagida. Näiteks
võiksite küsida: „Kuidas ma saaksin olla veel parem Jeesuse Kristuse jünger?
Kuidas sarnaneb mu elu Päästja eluga? Millised on erinevused? Milliste nõrkustega
ma silmitsi seisan, mis takistavad mul vaimselt kasvada? Mida ma saan sel nädalal
teha, et pisutki paremaks saada?

Õpetuste ja põhimõtete rakendamine
Rakendamine leiab aset, kui mõtled, räägid ja elad pühakirjadest õpitud õpetuste ja põhimõtete
järgi. Kui rakendad õpetusi ja põhimõtteid ellu, saad sa õnnistusi. Näiteks kui rakendad
1. korintlastele 11. peatükis sakramendi kohta õpitut, mõistad seda talitust paremini ja saad selle
kohta suurema tunnistuse.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse veel mõned küsimused, mida saaksid
enne sakramenti ja selle ajal endalt küsida.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse plaan, mida kavatsed teha, et ennast
paremini ette valmistada järgmiseks võimaluseks sakramenti võtta.

Analüüsides oma elu enne sakramenti ja selle ajal, aitab Issand sul teada, kuidas
lepinguid paremini täita ja olla nende õnnistuste vääriline, mida Ta sulle anda
soovib. Kohustu igat saadud õhutust järgima.

Me loeme salmidest 1. korintlastele 11:33–34, milliseid nõuandeid andis Paulus
Korintose pühadele veel seoses söömaajaga, millele nad kokku kogunesid, et
sakramenti võtta. Ta palus, et pühad mõtleksid üksteise peale ja ei tülitseks.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:
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Olen uurinud 1. korintlastele 11. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

22.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

434



22. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

1. korintlastele 12–14
Sissejuhatus
Apostel Paulus kirjutas paljudest Vaimu andidest. Ta võrdles Kirikut füüsilise
kehaga ja selgitas, et nii nagu keha vajab igat kehaosa, et korralikult toimida, vajab
Kirik, et iga Kiriku liige kasutab oma Vaimu ande Kirikusse panustamiseks ja selle
tugevdamiseks. Paulus andis pühadele nõu otsida ligimesearmastust ja prohvetliku
kuulutamise Vaimu andi.

1. korintlastele 12
Paulus õpetab Vaimu andidest
Loe läbi järgmised laused ja tõmba ring ümber sinu arvates õigemale lausele:

• Tunnistus teenitakse välja.

• Tunnistus on and.

Selgita oma vastust: ____________________

Leia 1. korintlastele 12. peatükki uurides põhimõte, mis aitab sul teada, kuidas
saada tugevat isiklikku tunnistust Jeesusest Kristusest ja Tema evangeeliumist.

Me loeme salmidest 1. korintlastele 12:1–2, et apostel Paulus tahtis õpetada Kiriku
liikmetele Korintoses Vaimu andidest.

Loe 1. korintlastele 12:3 ja leia, kuidas me saame ise teada, et Jeesus on Issand ja
Päästja. Prohvet Joseph Smith õpetas, et sõna öelda salmis 1. korintlastele 12:3
tuleks mõista kui teada (vt History of the Church, 4. kd, lk 602–603).

Lõpeta salmist 1. korintlastele 12:3 õpitu kohaselt järgmine tõde: üksnes ‥ kaudu
____________________ võime me saada isikliku tunnistuse, et Jeesus Kristus
on meie Päästja.

President Dieter F. Uchtdorf Esimesest Presidentkonnast on õpetanud meie
vajadusest saada isiklik tunnistus:

„Tunnistus on hinnalisim omand, sest seda ei saada ainuüksi loogika ega
läbimõtlemise tagajärjel, seda ei saa osta maise omandi eest ja seda ei saa anda
kingiks ega pärida oma esivanematelt. Me ei saa loota teiste inimeste
tunnistusele. Me peame teadma ise. President Gordon B. Hinckley ütles: „Iga
viimse aja püha on kohustatud teadma ise kindlalt, ilma kahtlemata, et Jeesus on
elava Jumala ülestõusnud elav Poeg.” (Fear Not to Do Good. – Ensign, mai 1983,

lk 80) ‥

Me saame selle tunnistuse, kui Püha Vaim räägib meis olevale vaimule. Meile saab osaks rahulik
ja vankumatu kindlustunne, millest saab meie tunnistuse ja veendumuse allikas.” (Isikliku
tunnistuse vägi. – 2006. a sügisene üldkonverents)

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:
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a. Miks on tähtis mõista, et tunnistus Jeesusest Kristusest tuleb üksnes Püha
Vaimu kaudu?

b. Mida me saame teha, et kutsuda Püha Vaimu oma ellu ja et seda
tunnistust saada?

Nagu on kirjas salmides 1. korintlastele 12:4–31, õpetas Paulus pühadele
Korintoses, et paljud Vaimu annid antakse selleks, et kõik Taevase Isa lapsed sellest
kasu saaksid ja et aidata Kiriku liikmetel üksteist teenida. Vaimu annid on Püha
Vaimu kaudu antud õnnistused või võimed ning Jumal annab igale Kiriku liikmele
vähemalt ühe neist (vt ÕL 46:11). Paulus võrdleb Kirikut füüsilise kehaga. Just nagu
igat kehaosa on vaja, et keha korralikult toimiks, saab iga Kiriku liige kasutada oma
Vaimu ande, et panustada Kirikusse ja seda tugevdada. Seetõttu andis Paulus
pühadele nõu: „Olge agarad püüdma suuremaid armuandeid.” (1Kr 12:31)

1. korintlastele 13
Paulus õpetab ligimesearmastuse tähtsusest
Loe läbi järgmised lood ja mõtle, millised kahjulikud tagajärjed võivad sellisel
suhtumisel ja käitumisel olla:

• Õdede-vendade käitumine pahandab sind sageli ja sa lähed endast välja.

• Klassikaaslane on sinu vastu ebaviisakas, seega tundub sulle õiglane, kui oled
ka ise ebaviisakas.

• Sa kadestad sõbra andeid ja saavutusi.

• Mõnikord on sul lihtne teisi oma preesterluse kvoorumist või Noorte Naiste
klassist taga rääkida ja kiruda.

Eesmärkide seadmine õpitu rakendamiseks
Eesmärkide seadmine õpitu rakendamiseks võib aidata sul tegutseda usus, rohkem õppida ja
vaimselt areneda. Otsi eesmärkide seadmisel Püha Vaimu juhatust. Veendu, et su eesmärgid
nõuavad pingutamist, kuid on samas realistlikud ja saavutatavad. Pane konkreetselt kirja, mida
sa teed ning millal ja kuidas sa seda teha kavatsed. Seejärel hinda regulaarselt oma arengut.

Leia 1. korintlastele 13. peatükki uurides tõed, mis aitavad sul vältida suhtumist ja
käitumist, mis võib rikkuda sinu isiklikku õnne ja positiivseid suhteid teistega.

Loe 1. korintlastele 13:1–3 ning leia tunnus ja Vaimu and, mida Paulus
kõrgelt hindas.

Ligimesearmastus on „ülim, õilsaim ja tugevaim armastus, mitte lihtsalt
kiindumus” (märksõna „Ligimesearmastus”. – Pühakirjajuht).

Pane neis salmides tähele, kuidas apostel Paulus kirjeldas neid, kel on teised Vaimu
annid, kuid kel pole ligimesearmastust (vt ka ÕL 88:125).

Fraasid „kumisev vask” ja „kõlisev kelluke” 1. salmis viitavad instrumentidele, mis
teevad valju häält. Salmi 1. korintlastele 13:1 kohaselt võivad need fraasid
tähendada tühjade või kõneleja jaoks tähtsusetute sõnade rääkimist, kui kõnelejat
ei motiveeri ligimesearmastus.
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Paulus kirjeldas ligimesearmastuse omadusi ja tunnusjooni, et aidata Korintose
pühadel seda andi paremini mõista. Loe 1. korintlastele 13:4–8 ja leia, kuidas
Paulus ligimesearmastust kirjeldas. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Mõtiskle fraaside selgitustele, mida võib olla raske mõista. Fraas „pikameelne”
(4. salm) kirjeldab kedagi, kes katsumustes kannatlikult lõpuni vastu peab. „Ei
suurustele” (4. salm) kirjeldab kedagi, kes ei kiitle. „Ei ole iseennast täis” (4. salm)
kirjeldab alandlikkust. „Ta ei ole viisakuseta” (5. salm) kirjeldab kedagi, kes ei ole
kasvatamatu ega hoolimatu. „Ei otsi omakasu” (5. salm) kirjeldab omadust panna
Jumal ja teised iseendast ettepoole. „Ei ärritu” (5. salm) kirjeldab kedagi, kes ei
vihasta kergesti. „Usub kõik” (7. salm) kirjeldab kedagi, kes võtab vastu kogu tõe.

Kelle elu on eeskujuks kõigist neist ligimesearmastuse omadustest, millest
Paulus rääkis?

Me loeme salmis Moroni 7:47, et prohvet Mormon õpetas, et „ligimesearmastus on
Kristuse puhas armastus”. Soovi korral kirjuta see oma pühakirjas salmide
1. korintlastele 13:4–8 juurde.

2. Vali salmidest 1. korintlastele 13:4–8 välja kaks või kolm
ligimesearmastuse kirjeldust. Selgita pühakirjapäevikus, kuidas

need kirjeldavad Jeesust Kristust ja leia iga valitud kirjelduse kohta Tema
elust näide.

Me õpime salmidest 1. korintlastele 13:4–8 ühe tõena, et kui püüame saada
ligimesearmastuse Vaimu andi, muutume rohkem meie Päästja, Jeesuse
Kristuse sarnaseks.

Mida tähendab sinu arvates 8. salmis, et „armastus ei hävi ilmaski”?
____________________

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on kirjeldanud viisi,
kuidas ligimesearmastus ilmaski ei hävi: „Elus tuleb ette omajagu hirme ja
äpardusi. Vahel mõni asi ei õnnestu. Vahel veavad meid alt inimesed või veab
majandus- või äritegevus või valitsus. Kuid üks asi ajas ja igavikus meid alt ei
vea, ja see on Kristuse puhas armastus.” (Christ and the New Covenant,
1997, lk 337)

Me loeme salmidest 1. korintlastele 13:9–12, mida Paulus õpetas selle kohta, miks
teadmise ja prohvetliku kuulutamise Vaimu annid lõpuks kaovad. Paulus täheldas,
et selles elus ei ole teadmine täiuslik ja et täiusliku teadmise saame me igavikus.

Loe 1. korintlastele 13:13 ja leia kolm Vaimu andi, mis Pauluse õpetuse kohaselt
jäävad, see tähendab, et püsivad lõpuni ehk jäävad muutumatuks.

Lõpeta salmi 1. korintlastele 13:13 põhjal järgmine tõde: ____________________ on
suurim Vaimu and.

Miks on armastus sinu arvates suurim Vaimu and? ____________________

Nagu on kirjas salmis 1. korintlastele 14:1, andis Paulus pühadele nõu: „Taotlege
armastust.” Loe salmi Moroni 7:48 ja leia, mida Mormon oma rahvale armastuse
anni saamiseks tegemise kohta õpetas.
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Kuidas me saame endale selle Vaimu anni ja teisi? Kellele annab Mormoni sõnul
Taevane Isa ligimesearmastuse anni?

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas saab ligimesearmastus parandada meie suhteid pere, sõprade ja
eakaaslastega?

b. Millal oled sa tundnud ligimesearmastust selles, kuidas keegi on sind või
teisi kohelnud?

c. Milline salmides 1. korintlastele 13:4–7 kirjas olevatest armastuse
omadustest tundub sulle enda jaoks kõige raskem olevat? Miks? Pane kirja
eesmärk, mida sa teed, et püüda saada armastuse andi.

1. korintlastele 14
Paulus õpetab, et prohvetliku kuulutamise and on suurem kui keelte and
Paulus andis salmides 1. korintlastele 14:1–3 pühadele nõu otsida prohvetliku
kuulutamise andi. Ta ütles, et prohvetliku kuulutamise and avardab arusaamist või
annab rohkem juhiseid kui keeltega rääkimise and.

„Prohvetlik kuulutus koosneb jumalikult inspireeritud sõnadest või kirjutustest, mida inimene
saab ilmutuse kaudu Pühalt Vaimult. Tunnistus Jeesusest on prohvetliku kuulutamise vaim (Ilm
19:10). ‥ Kui keegi prohvetlikult kuulutab, räägib või kirjutab ta seda, mida Jumal tahab talle
teada anda tema enda või teiste heaks.” (Märksõna „Prohvetlik kuulutus, prohvetlik
kuulutamine”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Me õpime salmidest 1. korintlastele 14:1–3, et kui me õpetame ja tunnistame
inspiratsiooni ajel, võime aidata teistel avardada arusaamist ja leida tröösti.
Üks viis, kuidas me saame teisi kannustada (vt 3. salm), on neid innustades.

Mõtle sellele, kui kellegi õpetus või tunnistus sind juhendas, innustas või trööstis.

Paulus hoiatas salmides 1. korintlastele 14:4–40 Korintose pühasid keeltega
rääkimise anni eest. Ta hoiatas, et kui seda ei kasutata õigesti, ei avarda keeltega
rääkimise and Kiriku arusaamu ja segab liikmetel paremate Vaimu andide otsimist.
Samuti õpetas Paulus, et „Jumal ei ole mitte korratuse ‥ Jumal” (1Kr 14:33) ja et
Kirikus peaksid kõik asjad olema tehtud õige korra kohaselt.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 1. korintlastele 12.–14. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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23. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

1. korintlastele 15:1–29
Sissejuhatus
Apostel Paulus sai teada, et mõned Kiriku liikmed Korintoses õpetasid, et surnute
ülestõusmist ei ole. Ta tunnistas, et Jeesus Kristus tõusis surnuist üles, ja selgitas,
mida ülestõusmine kõigi Taevase Isa laste jaoks tähendab.

1. korintlastele 15:1–10
Paulus kinnitab Jeesuse Kristuse ülestõusmist

Loe läbi president Thomas S. Monsoni sõnad: „Mu vennad ja õed, me naerame,
me nutame, me töötame, me mängime, me armastame, me elame. Ja seejärel me
sureme. Surm on meie üleüldine pärand. Kõik peavad selle väravast läbi minema.
Surm nõuab endale eakad, väsinud ja kurnatud. See külastab õitsvate lootuste ja
hiilgavate ootustega noori. Ka ei pääse väikesed lapsed selle haardest. Apostel
Pauluse sõnadega: „Inimestele on määratud kord surra.” [Hb 9:27]” (Mu

Lunastaja elab, tean! – 2007. a kevadine üldkonverents)

Meenuta mõtteid ja tundeid, mis sul on mõne tuttava surmaga seoses olnud.

Leia salme 1. korintlastele 15:1–29 uurides põhimõtteid, mis aitavad sind, kui mõni
su tuttav sureb.

Kui apostel Paulus lõpetas oma kirja Korintose pühadele, rääkis ta valedest
tõekspidamistest, mida mõned Kiriku liikmed õpetasid. Loe 1. korintlastele 15:12 ja
leia, milliseid valesid tõekspidamisi õpetati.

Miks oli Paulus sinu arvates nende valede tõekspidamiste pärast mures?
____________________

Loe 1. korintlastele 15:3–8 ja leia, mida kirjutas Paulus, et aidata Kiriku liikmetel
mõista Päästja ülestõusmise tõelisust. (NB! Keefas on apostel Peetruse teine nimi.)

Me saame nendest salmidest õppida, et apostlid tunnistavad, et Jeesus Kristus
suri meie pattude eest ja tõusis surnuist üles. (Soovi korral võid selle tõe
pühakirjas ära märkida või sinna kirja panna.)

President Thomas S. Monson on tunnistanud: „Ma lasen oma häälel kajada kogu
südamest ja tulihingeliselt ühe erilise tunnistaja tunnistusena ja kuulutan, et
Jumal tõepoolest elab. Jeesus on Tema Poeg, Isa Ainusündinu lihas. Ta on meie
Lunastaja, Ta on meie Vahemees Isa juures. Tema see oli, kes suri ristil, et teha
lepitus meie pattude eest. Temast sai esmane nende seast, kes üles tõusevad.
Kuna Tema suri, saavad kõik jälle elama. „Mis rõõmu sellest lausest saan: „Mu

Lunastaja elab, tean!”” [Mu Lunastaja elab, tean. – Kiriku lauluraamat] Teadku kogu maailm
seda ja elagu selle teadmise järgi.” (Mu Lunastaja elab, tean! – 2007. a kevadine üldkonverents)
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Mõtiskle, kuidas apostlite tunnistused Jeesuse Kristuse ülestõusmisest on aidanud
tugevdada sinu usku Päästjasse ja tema ülestõusmisesse.

1. korintlastele 15:11–29
Paulus selgitab õpetust ülestõusmisest
Nagu on kirjas salmides 1. korintlastele 15:11–15, küsis apostel Paulus, miks on
Korintose pühad hakanud kahtlema ülestõusmise tõelisuses. Ta arutles, et kui ei ole
surnute ülestõusmist, siis ei ole ka Jeesus Kristus üles tõusnud. Ja kui Jeesus Kristus
ei ole surnuist üles tõusnud, siis kõik Tema ülestõusmise tunnistajaks olnud on
eksinud ja evangeeliumi jutlustamisel ei oleks mingit eesmärki.

Prohvet Joseph Smith on õpetanud: „Meie usu põhialuseks on apostlite ja
prohvetite tunnistus Jeesusest Kristusest, et Ta suri, maeti ja tõusis taas
kolmandal päeval ning läks üles taevasse. Kõik muu meie usku puutuv on ainult
lisand sellele tunnistusele” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith,
2007, lk 49).

1. Joonista pühakirjapäevikusse järgmine tabel. Seejärel loe läbi kõik
tabeli vasakus veerus viidatud pühakirjasalmid ja mõtle, kuidas sa

lõpetaksid paremas veerus toodud vastavad laused. Seejärel lõpeta laused
pühakirjapäevikus.

Pane tähele, et sõna esmaseks salmis 1. korintlastele 15:20 viitab taluniku saadud
esimesele viljale (uudseviljale). Just nagu see esimene vili oli esimene paljust,
mida koristatakse, oli Jeesus Kristus esimene, kes üles tõusis. (NB!
1. korintlastele 15:20–22 on kuldsalmid. Võid need soovi korral eriliselt ära
märkida, et neid tulevikus üles leida.)

1. korintlastele 15:16–19 Kui Jeesus poleks surnuist üles tõusnud, siis ‥

1. korintlastele 15:20–22 Kuna Jeesus tõusis surnuist üles, siis ‥

Viita Pauluse sõnadele salmis 1. korintlastele 15:19: „Kui meie selles elus oleme
lootnud ainult Kristuse peale, siis me oleme kõigist inimestest kõige armetumad.”
Me saame õppida Pauluse tunnistusest 20.–22. salmis tõe, et tänu Jeesuse
Kristuse ülestõusmisele on meil lootust.

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas võib Jeesuse Kristuse
ülestõusmine anda sulle lootust, kui sureb keegi su tuttav või kui

tunned hirmu sind ennast lõpuks ees ootava surma pärast.

3. Täida pühakirjapäevikus üks või mõlemad ülesanded:

a. Pane kirja tunnistus ülestõusmise tõelisuse kohta ja selle tähtsusest Taevase
Isa päästmisplaanis. Võiksid jagada oma tunnistust ülestõusmise kohta ka
kellegi teisega.
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b. Palu emal või isal, sõbral või Kiriku juhil jagada sinuga ülestõusmise kohta
oma tunnistust. Kirjuta, mida sa seda tunnistust kuulates õppisid ja tundsid.

Nagu on kirjas salmides 1. korintlastele 15:23–24, õpetas Paulus, et ülestõusmisel
on oma järjekord. Jeesus Kristus tõusis üles esimesena ja järgmisena tõusevad Tema
ustavad järgijad. Õpetuses ja Lepingutes õpetatakse, et need ustavad järgijad
pärivad selestilise hiilguse (vt ÕL 76:50–70; 88:97–98). Need, kes pole kindlad oma
tunnistuses Jeesusest Kristusest, ja need, kes on pahelised, tõusevad üles hiljem (vt
ÕL 76:71–86; 88:99–101). Samuti õpetas Paulus, et Jeesus Kristus „annab riigi”
lõpus (tuhandeaastase rahuriigi ajal) Taevase Isa kätte, olles lõpetanud kõik maise
„meelevalla ja võimu” (1Kr 15:24).

Loe 1. korintlastele 15:25–26 ja leia, mis Pauluse õpetuse kohaselt tuhandeaastase
rahuriigi ajal Jeesuse Kristuse vaenlastega juhtub.

Pane tähele, kes on viimane vaenlane, kelle Jeesus Kristus hävitab. Miks peetakse
surma Jeesuse Kristuse ja Taevase Isa plaani vaenlaseks? (Vt Ms 1:39).
____________________

Loe 1. korintlastele 15:29 ja leia talitus, mida Korintose pühad läbi viisid.

Tee oma sõnadega kokkuvõte, mida Paulus seoses nende osalemisega surnute eest
tehtavatel ristimistel küsis: ____________________

Me õpime salmist 1. korintlastele 15:29 ühe tõena, et need, kes on surnud
ristimiseta, võivad selle tähtsa talituse saada.

President Gordon B. Hinckley selgitas, et templid seisavad kui sümbolid meie usu
kohta ülestõusmisesse: „Iga tempel, olgu suur või väike, vana või uus, väljendab
meie tunnistust, et hauatagune elu on sama tõeline ja kindel kui surelikkus.
Templeid ei oleks üldse vaja, kui inimese hing ja vaim ei oleks igavesed. Igal neis
pühakodades tehtud talitusel on igavikulised tagajärjed.” (This Peaceful House of
God. – Ensign, mai 1993, lk 74)
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Paysoni tempel Ameerika Ühendriikides

Kui elad templi lähedal, mõtle ajale, kui
sa tegid surnute eest ristimisi või
valmistasid ette esivanemate nimesid
templisse viimiseks. Millised tunded
sind nimede ettevalmistamise või
templis nende eest töö tegemisel
valdasid? Kui sa ei ela templi lähedal,
mõtle, mida sa saaksid teha, et surnute
päästmistööle kaasa aidata.

4. Vasta pühakirjapäevikus
küsimusele: mida saan

ma teha, et osaleda rohkem
pereajaloo- ja templitöös ning
kuidas saab minu arvates selles
osalemine tugevdada minu
tunnistust ülestõusmisest?

Kirjuta paberile isiklik eesmärk, kuidas
sa saad pereajaloo- ja templitöös
paremini osaleda. Pane paber sinna, kus
see sulle eesmärgi nimel töötamist meelde tuletab.

Kuldsalmid – 1. korintlastele 15:20–22
5. Selle kuldsalmi (1. korintlastele 15:20–22) päheõppimine aitab sul

omada sõnu ja mõistmist, mis aitavad sul teistele õpetada
ülestõusmisest. Võta mõni hetk, et õppida pähe 22. salm ja seejärel ütle seda
ilma pühakirjast vaatamata. Tee sama 21. salmiga, lugedes ette 21.–22. salmi, ja
seejärel 20. salmiga, lugedes kõik kolm salmi järjekorras ette. Lõpuks püüa kõik
need pühakirjasalmid peast pühakirjapäevikusse kirjutada.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud salme 1. korintlastele 15:1–29 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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23. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

1. korintlastele
15:30–16:24
Sissejuhatus
Apostel Paulus jätkas Korintose pühadele ülestõusmise kohta õpetamist. Ta tundis
rõõmu Jeesuse Kristuse võidust surma üle. Samuti julgustas Paulus Kiriku liikmeid
Korintoses, et nad annetaksid heldelt vaeste pühade jaoks Jeruusalemmas.

Palveta enne õppimist
Siiras palve aitab ühitada meie tahte Jumala tahtega ja kutsub Püha Vaimu meie ellu. Looge
harjumus palvetada enne pühakirjade ja selle seminarikursuse õppetundide uurimist.

1. korintlastele 15:30–52
Paulus õpetab ülestõusmisest
Kas oled kunagi mõelnud, kui erinev oleks su elu, kui sa ei usuks, et on olemas elu
pärast surma? Kuidas võivad inimesed otsustada elada, kui nad ei usu, et elavad
pärast surma taas? ____________________

Me õpime salmidest 1. korintlastele 15:1–29, et apostel Paulus kummutas mõnede
Korintose pühade valed tõekspidamised selle kohta, et pärast surma ei ole
ülestõusmist. Salmidest 1. korintlastele 15:30–34 loeme, et Paulus palus pühadel
mõelda, miks keegi, kes usub Jeesusesse Kristusesse, kannataks tagakiusamisi ja
riskiks eluga, kui ülestõusmist ei ole. Ta hoiatas ka pühasid, et nad ei laseks end
petta inimeste suhtumisest, kes ütlevad: „Söögem ja joogem, sest homme me
sureme” (1Kr 15:32), mis väljendab valet tõekspidamist, et me võime teha, mida
tahame, sest pärast surma pole elu ja seepärast pole ka jumalikku kohtumõistmist.

Kuna ülestõusmine on tõelisus, siis miks võib sellise suhtumise omaks võtmine
ohtlik olla?

Leia 1. korintlastele 15. peatüki ülejäänud osa uurides tõdesid, mis aitavad sul
mõista, kuidas võib teadmine ülestõusmisest sinu valikuid surelikkuses mõjutada.

Loe 1. korintlastele 15:35 ja leia küsimused, mis inimestel võivad ülestõusmise
kohta olla.

Me õpime salmidest 1. korintlastele 15:36–38, et Paulus aitas neile küsimustele
vastata, kasutades sureliku keha sümbolina seemet, mis pärast surma ja mulla alla
matmist ülestõusmises esile tuleb.

Mõtle, kuidas sa kirjeldaksid
päikesevalguse erinevust kuuvalgusest.
Kuidas võrrelda kuuvalgust tähtede
valgusega?
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Loe 1. korintlastele 15:39–42 ja leia, kuidas Paulus kasutas näidet päikese-, kuu- ja
tähtede valguse kohta, et selgitada ülestõusnud kehade erinevusi. Loe ka Joseph
Smithi tõlget salmile 1. korintlastele 15:40. Selles kontekstis võib sõna hiilgus
viidata valgusele, silmipimestavusele või särale. (NB! 1. korintlastele15:40–42 on
kuldsalmid. Võid need soovi korral eriliselt ära märkida, et neid tulevikus
üles leida.)

Üks tõde, mida apostel Paulus nendes salmides õpetab, on see, et ülestõusnud
kehade hiilguse aste on erinev. Teisisõnu, mõned ülestõusnud kehad on palju
säravamad ja silmipimestavamad kui teised.

Loe läbi president Joseph Fielding Smithi sõnad ja leia, mille poolest eri hiilguses
ülestõusnud kehad üksteisest erinevad. (Kui president Smith viitas „selestilistele
kehadele”, siis pidas ta silmas kehasid, mis saavad selestilises kuningriigis
kõrgeima hiilguse astme osaliseks [vt ÕL 131:1–4].)

„Ülestõusmises on erinevaid kehasid, kõik ei ole ühesugused. Keha, mille inimene
saab, määrab ära tema koha pärast surma. On selestilised kehad, terrestrilised
kehad ja telestilised kehad. ‥

Mõni saab selestilise keha koos kogu ülenduse ja igavese arengu väega. Need
kehad säravad päikesesarnaselt nagu meie Päästja keha. ‥ Need, kes lähevad
terrestrilisse kuningriiki, saavad terrestrilised kehad ega sära nagu päike, kuid on

hiilgavamad kui nende kehad, kes saavad telestilise hiilguse.” (Doctrines of Salvation, koost
Bruce R. McConkie, 3 kd, 1954–1956, 2. kd, lk 286–287)

Pane tähele president Smithi selgitust, et hiilgus ehk keha, mille me ülestõusmisel
saame, määrab ära kuningriigi, milles me hakkame elama.

Ülenduse vägi, millele president Smith
viitas, kätkeb võimet elada Jumalaga
sarnast elu ja igavene areng on võime
saada ka igavikes lapsi. Need
õnnistused saavad osaks üksnes neile,
kes on ülendatud selestilise kuningriigi
kõrgeimasse astmesse (vt ÕL 131:1–4;
132:19–20).

Loe ÕL 88:21–22 ja leia, mida me
peame tegema, et saada ülestõusmisel
selestiline keha. „Püsida selestilise
kuningriigi seaduses” (22. salm) tähendab saada kõik talitused ning teha kõik
selestilisse kuningriiki sisenemiseks vajalikud lepingud ja neist kõigist kinni pidada.

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas võib teadmine hiilgusest ja
õnnistustest, mis saavad ülestõusnud olenditele osaks üksnes

selestilise kuningriigi kõrgeimal astmel, mõjutada inimese valikuid surelikkuses.

Nagu on kirjas salmides 1. korintlastele 15:42–52, selgitas Paulus edasi, milline on
ülestõusnud keha. Ta viitas surelikule kehale kui maisele (44. ja 46. salm) ja rikutule
ning ülestõusnud kehale kui vaimsele (44. ja 46. salm) ja kadumatule (52. salm).
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Kuldsalmid – 1. korintlastele 15:40–42
2. Õpeta pereliikmele või sõbrale, mida sa oled ülestõusnud kehade

erinevuse kohta õppinud. Kasuta õpetamisel seda kuldsalmi (1Kr
15:40–42). Pärast õpetamist palu inimesel, keda õpetasid, soovi korral sinu
õpetusele midagi lisada. Tunnista talle ülestõusmisest. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, mida sa oma kogemusest õppisid.

1. korintlastele 15:53–58
Paulus rõõmustab Jeesuse Kristuse võidust surma üle
Tõmba ring ümber olukorrale, mida sooviksid kogeda:

Haigus Nälg Valu

Ei ole haigusi Ei ole nälga Ei ole valu

Loe 1. korintlastele 15:53 ja leia Pauluse õpetus meie keha seisundist, kui oleme
üles tõusnud.

Me õpime sellest salmist, et meid tõstetakse üles kadumatuse ja surematuse
seisundisse. Meie ülestõusnud keha on kadumatu, mis tähendab, et see ei sure
eales, ei ole haige ega tunne valu. See teadmine aitab meil mõista, et meie mured
seoses surmaga võivad saada neelatud (1Kr 15:54) hiilgava ülestõusmise lootuses.

Mõtle ajale, kui sa said või sai mõni su tuttav putukalt nõelata. Milline on sinu
arvates kõige valusam astel?

Loe 1. korintlastele 15:54–55 ja leia, kelle kohta ütles Paulus, et tal ei ole
enam astelt.

Kuidas võib füüsilise surma „astel” olla või näida meie üle võidukas?

Kuidas on füüsilise surma astel Jeesuse Kristuse kaudu „neelatud võidusse” (1Kr
15:54)?

Me saame nendest salmidest õppida tõe, et tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmisele
ei ole füüsilisel surmal meie üle võitu.

Loe 1. korintlastele 15:56 ja leia astel, mis võib meie surres püsima jääda.

Loe 1. korintlastele 15:57–58 ja leia, mida õpetas Paulus, mis võib surma astla
eemaldada.

Jeesuse Kristuse võit on Tema lepitus, mille kaudu sai Ta võitu nii patust kui ka
füüsilisest surmast. Mida palus Paulus 58. salmi kohaselt oma lugejatel teha, kuna
Jeesus Kristus oli surmast võitu saanud?

Me saame salmidest 1. korintlastele 15:56–58 õppida järgmist: kui me oleme
evangeeliumi järgi elamises vankumatud ja kõrvalekaldumatud, on surma
astel, mis tuleb patust, Jeesuse Kristuse lepituse kaudu eemaldatud.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:
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a. Mida tähendab olla evangeeliumi järgi elamises vankumatu ja
kõrvalekaldumatu?

b. Milline on meeleparanduse roll selles, et olla vankumatu ja
kõrvalekaldumatu?

4. Me loeme salmidest 1. korintlastele 15:30–58 apostel Pauluse
õpetusi ülestõusmisest ja tema argumenti nende filosoofia vastu,

kes õpetasid, et ülestõusmist ei ole. Nad uskusid, et me võime teha, mida
tahame, sest „homme me sureme” (1Kr 15:32) ja kuna nad uskusid, et
ülestõusmist ei ole, uskusid nad, et ka kohtumõistmist ei ole. Kasutades selles
õppetunnis õpitut, kirjuta pühakirjapäevikusse selgitus, miks see filosoofia
on vale.

Mõtle, mida sa teeksid, et elada veelgi õigemeelsemalt, nii et sinu surma astel võiks
saada eemaldatud ja sa võiksid saada tulevikus hiilgava ülestõusmise osaliseks.
Pane kirja eesmärk, mida sa saad teha, et olla evangeeliumi järgi elamises veelgi
vankumatum ja kõrvalekaldumatum. Võiksid jagada kirjapandut kellegagi, kellel
sinu arvates on sinu tunnistuse kuulmisest kasu.

1. korintlastele 16
Paulus korraldab Jeruusalemmas elavate vaeste heaks korjanduse
Me loeme salmidest 1. korintlastele 16:1–24, et apostel Paulus juhendas Korintose
pühasid, et aidata hoolitseda Jeruusalemmas elavate vaeste eest, et seista usus (vt
13. salm) ja teha kõiki asju armastusega (14. salm).

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 1. korintlastele 15:30–16:24 ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja
2. korintlastele
Milleks seda kirja uurida?
See apostel Pauluse kiri Kiriku liikmetele Korintoses paistab välja teemade poolest,
mis pakuvad tröösti kannatustes, jõudu nõtruses (millega Paulus ise eeskujuks oli)
ja oskust eristada õigeid õpetajaid valedest. Pauluse eeskuju ja õpetused tema teises
kirjas korintlastele inspireerivad sind jääma olukordadest ja tagajärgedest
hoolimata truuks ja ustavaks igavestele lepingutele, mille oled Jumala, Igavese Isaga
sõlminud.

Kes selle kirja kirjutas?
Paulus kirjutas selle kirja Korintose pühadele (vt 2Kr 1:1).

Millal ja kus see kiri kirjutati?
Varsti pärast seda, kui Paulus kirjutas kirja, mida tunneme kui 1. korintlastele,
tekkisid Efesoses tema õpetustele vastu tänavarahutused (vt Ap 19:23–41) ja ta läks
ära Makedooniasse (vt Ap 20:1; 2Kr 2:13; 7:5). Selgub, et Makedoonias olles kirjutas
ta kirja 2. korintlastele, tõenäoliselt umbes 55–57 pKr (vt märksõna „Pauluse
kirjad”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Kiri, mida me tunneme kui 2. korintlastele, kirjutati Kiriku liikmetele Korintoses.
Kui Paulus oli kolmanda misjonireisi ajal Makedoonias, tõi Tiitus talle Korintosest
uudiseid, et pühad olid tema varasema kirja hästi vastu võtnud (vt 2Kr 7:6–13).
Kiriku Korintose kogudus arenes, kuid Paulus sai teada ka sealsetest
valeõpetajatest, kes Kristuse ehedaid õpetusi moonutasid. Mõnda aega pärast
Pauluse esialgset Korintose külastamist, tõenäoliselt tema teise külastuse ajal (vt
2Kr 1:15–16), kui paistis, et ta nuhtles mõnda püha (vt 2Kr 2:1; 12:21), saabusid
Korintosesse jutlustajad Jeruusalemma piirkonnast ja hakkasid vastupidiselt
Pauluse õpetustele pühadele õpetama, et nad peavad juutide kombed omaks
võtma. Paljud 2. kirjas korintlastele kõne all olevad probleemid olid nende
valeõpetajate põhjustatud.

Pauluse kiri oli adresseeritud nii neile, kes soovisid kuulda rohkem tema sõnu (vt
2Kr 1–9), kui ka neile, kes olid tema õpetuste suhtes tõrksad (vt 2Kr 10–13).
Üldiselt on kirjal 2. korintlastele mitu eesmärki:

• väljendada pühadele tänu ja tugevdada neid, kes olid ta eelmise kirja positiivselt
vastu võtnud

• hoiatada valeõpetajate eest, kes Kristuse ehedat õpetust moonutasid

• kaitsta oma isikuomadusi ja volitust Jeesuse Kristuse apostlina (vt 2Kr 10–13)



• innustada Korintose pühasid tegema heldeid rahalisi annetusi vaesunud
Jeruusalemma pühade heaks (vt 2Kr 8–9)

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Kuigi paljud Pauluse kirjad keskenduvad õpetusele, siis see kiri rõhutab suures osas
tema suhteid Korintose pühadega ning tema armastust nende vastu ja muret nende
pärast. Kuigi Paulus jäi kritiseerijatele vastu seistes enesekindlaks, näeme kogu kirja
2. korintlastele vältel teda kui õrna preesterluse juhti pühade õnne ja heaolu eest
hoolitsemas. Samuti jagas ta mõningaid eluloolisi üksikasju oma elust ja kirjutas, et
tal on „liha sisse antud vai” (2Kr 12:7).

Salmides 2. korintlastele 12:2–4 kirjas olevas pühas kogemuses kirjeldas Paulus
ennast kui „inimest Kristuses”, kes „tõmmati kolmanda taevani”, kus ta nägi ja
kuulis sõnulseletamatuid asju. Seda nägemust koos tema varasema õpetusega
ülestõusnud kehade erinevate hiilguse astmete kohta (vt 1Kr 15:35–44) võib
vaadelda kui Piiblis olevat paralleeli Õpetuse ja Lepingute 76. osas kirja pandud
nägemusele.

Sisukokkuvõte
2. korintlastele 1–5. Paulus tunnistab, et Jumal trööstib oma lapsi kõigis nende
katsumustes. Ta esitab pühadele üleskutse üksteist armastada ja üksteisele
andestada. Evangeelium ja Issanda Vaimu teod on veelgi hiilgavamad kui Moosese
seaduse kirjatäht. Paulus innustab oma lugejaid nende ebaõnne hetkedel ning
tuletab neile meelde Jumala armastuse ja hiilguse igavest olemust. Ta aitab lugejatel
mõista vajadust saada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu Jumalaga lepitatud.

2. korintlastele 6–13. Seistes silmitsi valeõpetajate kriitika ja vastuseisuga, kaitseb
Paulus oma siirust Issanda teenijana ja kutsub oma lugejaid end maailmast
eraldama. Ta õpetab „kurvastus[est] Jumala meele järgi” (vt 2Kr 7:10). Paulus tänab
Korintose pühasid nende annetuste eest Jeruusalemma vaeste heaks ja innustab
neid jätkama heldelt andmist. Ta räägib jõuliselt valeapostlite vastu (2Kr 11:13). Ta
rõõmustab Issandas ja räägib eluloolisi üksikasju oma katsumustest ja usust
Jeesusesse Kristusesse. Ta kirjutab oma nägemusest kolmanda taeva kohta ja
kutsub pühasid üles ennast analüüsima ja tõestama oma ustavust.



23. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

2. korintlastele 1–3
Sissejuhatus
Apostel Paulus kirjutas pühadele Korintoses ja selgitas, kuidas nad saavad teisi
trööstida. Ta õhutas neid andestama patustajale, kes oli olnud nende koguduses.
Paulus õpetas pühadele, et kui nad pöörduvad Issanda poole, saavad nad rohkem
Jumala-sarnaseks.

2. korintlastele 1
Paulus õpetab Korintose pühadele, kuidas teisi trööstida
Mõtle ajale, kui mõnel su tuttaval oli raske katsumus või kannatus. Mida sa tema
aitamiseks tegid? ____________________

Kas oled kunagi tahtnud trööstida kedagi, kellel oli elus raske katsumus, kuid sa ei
teadnud, kuidas seda teha?

Leia 2. korintlastele 1. peatükki uurides tõde, mis aitab sul teada, kuidas teisi nende
katsumustes ja kannatustes trööstida.

Kui apostel Paulus kirjutas Kiriku liikmetele Korintoses kirja 1. korintlastele, oli ta
Efesoses. Hiljem tekkis Efesoses Pauluse õpetuste tagajärjel tänavarahutus (vt Ap
19:23–41; Aasia, mida neis salmides mainitakse, oli Rooma provints tänapäeva
Türgi aladel). Paulus lahkus Efesosest ja läks Makedooniasse, kus kuulis Tiituselt
uudiseid, et Korintose pühad olid Pauluse varasema kirja hästi vastu võtnud.
Samuti kuulis Paulus, et pühadel on katsumusi ja et mõned valeõpetajad Korintoses
moonutavad Kiriku õiget õpetust. Paulus kirjutas kirja 2. korintlastele, et trööstida
pühasid ja puudutada valeõpetajate põhjustatud probleeme.

Loe 2. korintlastele 1:1–5 ja leia, mida Paulus Korintose pühadele nende
katsumuste kohta rääkis. Võiksid pühakirjas ära märkida, mida Paulus 3. ja 4. salmis
ütles, mis võis neid trööstida.

Me õpime salmist 2. korintlastele 1:4 tõe: kuna Taevane Isa meid katsumustes
trööstib, oleme võimelised aitama ka teistel Tema trööstist osa saada.

1. Kirjuta pühakirjapäevikus ajast, kui sulle sai katsumuse ajal osaks
Jumala trööst. Kuidas aitas see kogemus sinu arvates sul aidata

kellelgi teisel Tema trööstist osa saada?

Me õpime salmidest 2. korintlastele 1:6–8, mida Paulus rääkis Korintose pühadele
tõsistest ja eluohtlikest katsumustest, mida ta koos kaaslastega Efesoses
evangeeliumi jutlustades oli kogenud.

Loe 2. korintlastele 1:9–11 ja leia, mis Paulust ja ta kaaslasi nende katsumuste
ajal aitas.

Lõpeta 11. salmi põhjal tõde selle kohta, kuidas sa saad aidata inimesi, kellel on
katsumusi: ____________________ saan aidata neid, kellel on katsumusi.

2. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mõlemale küsimusele:
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a. Kuidas võivad su palved aidata kedagi, kellel on katsumusi?

b. Kuidas on teiste palved sind katsumuse ajal aidanud?

Me õpime 2. korintlastele 1:12–24, et Paulus rõõmustas nende üle, kes olid tema
esimeses kirjas antud nõuanded vastu võtnud. Ta vastas 15.–20. salmis neile, kes
leidsid, et ta tegi valesti, kui otsustas muuta oma plaani neid vaatama tulla. Mõned
Pauluse kritiseerijad paistsid ütlevat, et kuna Paulus muutis oma reisiplaane, ei saa
nad teda ja tema õpetusi enam usaldada. Paulus kuulutas, et hoolimata tema
plaanide muutusest on evangeeliumi sõnum tõsi.

2. korintlastele 2
Paulus õhutab Korintose pühasid patustajale andestama
Mõtle ajale, kui keegi tegi sulle või mõnele su lähedasele haiget. Mõtle, miks võib
mõnikord olla raske sellele inimesele andestada.

Leia 2. korintlastele 2. peatükki uurides tõed, mis aitavad sul mõista, miks on tähtis
andestada kõigile inimestele.

Apostel Paulus nuhtles esimeses kirjas korintlastele neid, sest nad polnud kuulekad
ja neil polnud usku. Loe 2. korintlastele 2:1–4 ja leia, mida Paulus lootis, et pühad
Korintoses tema nuhtlemise kohta teavad. Võiksid 4. salmis märkida ära, kuidas
Paulus nuhtlemist põhjendas.

Kuidas võib nuhtlemine või korralekutsumine olla tõendiks kellegi armastusest
meie vastu? ____________________

Nagu on salmides 2. korintlastele 2:5–6 üles tähendatud, kirjutas Paulus Kiriku
liikmest, kes oli teiste Kiriku liikmete vastu pattu teinud ja pannud nad kurvastama.
Selle tagajärjel noomis Kirik seda inimest.

Loe 2. korintlastele 2:7–8 ja leia, kuidas peaksid pühad Pauluse sõnul seda inimest
kohtlema.

Kuigi see inimene oli pattu teinud, on tema hinge väärtus Jumala silmis suur (vt ÕL
18:10). Paulus manitses pühasid sellele inimesele andestama, teda trööstima ja
armastama, et aidata tal meelt parandada.

Loe 2. korintlastele 2:9–11 ja leia veel üks põhjus, miks Paulus ütles, et pühad
peaksid teistele andestama.

Pauluse õpetusest pühadele 11. salmis võime tunda ära tõe: kui me teistele ei
andesta, siis saab Saatan meie üle võimust võtta. Võiksid selle tõe salmi
2. korintlastele 2:11 juurde kirja panna. Tänapäeva ilmutuses on Issand meil
käskinud andestada kõigile (vt ÕL 64:8–11).

Kellelegi andestamine ei tähenda, et patustaja ei peaks olema oma tegude eest
vastutav. Samuti ei tähenda see, et me peaksime panema end olukorda, kus
inimesed võivad meie halvasti kohtlemist jätkata. Pigem tähendab teistele
andestamine, et kohtleme kristliku armastusega neid, kes pole meid hästi
kohelnud, ja ei tunne nende vastu pahameelt ega viha, mis võivad mõjutada meie
vaimset arengut (vt märksõna „Andestama”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)
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„Kui sa oled olnud mõne sellise kuriteo ohver, siis tea, et sa oled süüta ja et Jumal armastab sind.
Räägi oma vanemate või mõne usaldusväärse täiskasvanuga ning küsi kohe nõu piiskopilt või
koguduse juhatajalt. Nad võivad sind toetada vaimselt ning siis, kui vajad kaitset ja abi.
Paranemisprotsess võib võtta aega. Usalda Päästjat, Ta tervendab sind ja annab sulle rahu.”
(Sulle, noor, 2011, lk 36)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas võtab Saatan minu
arvates meie üle võimust, kui me teistele ei andesta?

Mõtle kellelegi, kellele sul on vaja ehk andestada. (Pea meeles, et andestamine ei
tähenda, et lased end halvasti kohelda. See tähendab solvajale andestamist, et
saaksid oma vaimse arenguga edasi minna.) Sea eesmärgiks sellele inimesele
andestamine, nii et Saatan ei saaks sinu üle võimust võtta. Kui püüad teistele
andestada, palu Taevaselt Isalt abi.

Nagu on kirjas salmides 2. korintlastele 2:12–17, rääkis Paulus pühadele, et ta tänab
Jumalat, kes „meile ikka annab võimust Kristuses” (14. salm), isegi raskuste ajal.

2. korintlastele 3
Paulus õpetab pühadele Korintoses, et kui nad pöörduvad Issanda poole, saavad nad
rohkem Jumala-sarnaseks.
Pärast apostel Pauluse lahkumist Korintosest hakkasid mõned valeõpetajad tema
õpetustele vastu rääkima ja püüdsid tema vastu usaldamatust tekitada, öeldes
pöördunutele, et nad peavad endiselt Moosese seadust järgima. Vastusena neile,
kes püüdsid tema vastu usaldamatust tekitada, küsis Paulus salmis 2. korintlastele
3:1 Korintose pühadelt retoorilise küsimuse – mille ta esitas neile, et neid korrale
kutsuda, mitte selleks, et ta ootaks nende vastust – selle kohta, kas tal on vaja anda
neile või saada neilt soovituskiri, mis tunnistaks tema iseloomust ja õiguslikkusest
Jeesuse Kristuse õige apostlina. (Pauluse ajal kandsid uued kogukonda tulijad
endaga kaasas soovituskirju. Need kirjad tutvustasid uustulijaid ja kinnitasid nende
head iseloomu.)

Loe 2. korintlastele 3:2–3 ja leia, mis oli Pauluse sõnul tema soovituskirjaks.

Paulus õpetas, et pühade muutunud elu on nagu kiri Kristuselt endalt, mis on
Pauluse iseloomu soovituskirjaks. 2. salmis tähendab fraas „kõigile inimestele tuttav
ja loetav”, et paljud inimesed õpivad Kirikut esialgu tundma ja otsustavad selle
õigsuse üle Kiriku liikmete isiklike eeskujude ja käitumise põhjal.

Võiksid fraasi „mitte kivilauakestele,
vaid lihastele südamelauakestele”
salmis 2. korintlastele 3:3 ära märkida.
Moosese päevil kirjutati käsud
kivilauakestele. Paulus kasutas seda
fraasi, et aidata pühadel Korintoses
mõista, et Püha Vaimu väel on käsud
kirjutatud nende südametesse.

Paulus pöördus salmides 2. korintlastele
3:5–13 Vana Testamendi ülestähenduse
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poole, et aidata pühadel mõista nende aja vaimset seisundit. Ta tuletas Korintose
pühadele meelde, et kui Mooses oli Issandaga Siinai mäe otsas rääkinud, kandis ta
alla tulles näo ees katet, sest Iisraeli lapsed kartsid hiilgust, mis tema näolt kiirgas.

Loe 2. korintlastele 3:14–15 ja leia, kuidas Paulus võrdles Moosese näolt kiirgavat
hiilgust kartvaid iisraellasi tema-aegsete juutidega. Võiksid leitu pühakirjas ära
märkida.

Mida tähendab sinu arvates, et „nende meeled [olid] paadunud” (14. salm) ja neil
oli „kate nende südame peal” (15. salm)? ____________________

Just nagu iisraellased Moosese päevil ei talunud Moosese näolt kiirgavat hiilgust,
sest nad polnud väärilised, ei mõistnud juudid Pauluse ajal oma pahelisuse tõttu
Vana Testamendi prohvetlikke kuulutusi Jeesusest Kristusest.

Loe 2. korintlastele 3:16–18 ja leia, mis Pauluse lubaduse kohaselt selle
mittearusaamise katte inimeste südamelt ja meelelt eemaldab.

Mis juhtub salmi 2. korintlastele 3:18 kohaselt nendega, kes Issanda poole
pöörduvad ja kel on mittearusaamise kate eemaldatud? Võiksid pühakirjas leitud
vastuse ära märkida.

Fraas „muutume samasuguseks kujuks aust ausse” (18. salmis) viitab järkjärgulisele
muutumisele läbi Vaimu, mis aitab meil rohkem Jumala-sarnaseks saada. Me õpime
neist salmidest, et kui me pöörame südame Issanda poole, on meil Vaim, mis
muudab meid järk-järgult rohkem Jumala-sarnaseks.

4. Täida pühakirjapäevikus järgmised ülesanded:

a. Selgita, mida tähendab sinu arvates, et meie süda pöördub Jeesuse
Kristuse poole.

b. Koosta nimekiri viisidest, kuidas sa võid oma südame Jeesuse Kristuse poole
pöörata.

Mõtle, kuidas on Vaim muutnud sind alates sellest, kui asusid sel aastal Uut
Testamenti uurima. Kirjuta isiklikku päevikusse eesmärk, mis aitab sul veelgi
täielikumalt Issanda poole pöörduda, nii et sa võiksid tunda Vaimu ja saada rohkem
Jumala-sarnaseks.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 2. korintlastele 1.–3. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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23. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

2. korintlastele 4–7
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas, et katsumused ja kannatused selles elus on igaviku
õnnistustega võrreldes ajutised ja väikesed. Samuti õpetas ta Korintose pühadele
kohtumõistmisest ja tunnistas, et Jeesus Kristus tegi meie jaoks võimalikuks
Jumalaga lepitatud saamise. Kui Paulus jätkas oma käitumise kaitsmist Jumala
teenijana, andis ta pühadele nõu eraldada end kõigest, mis pole õigemeelne, ning
rõõmustas, et nad olid kogenud jumalikku kurbust ja meelt parandanud.

2. korintlastele 4
Paulus tunnistab, et kuigi tal on kannatusi, ta ei karda ega kahtle
Mida paistab see pilt kujutavat? Mida
võib inimene, keda lükati, mõelda
inimesest, kes teda tõukas?

Kogu pilti vaadates näeme, et tegelikult
lükkab mees teise mehe läheneva auto
eest kõrvale.

Kuidas muudab olukorra laiemas
kontekstis või laiemast vaatenurgast
nägemine sinu hinnangut sellest, mida
esimesel pildil kujutatakse?

Nagu on kirjas 2. korintlastele 4.
peatükis, kirjutas apostel Paulus
Korintose pühadele, et aidata neil näha
oma kannatusi laiemas kontekstis.
Mõtle seda peatükki uurides, kuidas sa
saad seda rakendada, mida Paulus
pühadele nende kannatustest õpetas.

Me loeme 2. korintlastele 4:1–7, kuidas
Paulus kinnitas pühadele, et ta oli neile
tõsimeelselt evangeeliumi jutlustanud.
Ta õpetas, et Saatan, „selle maailma
jumal” (2Kr 4:4), töötab selle nimel, et
inimesed ei võtaks evangeeliumi vastu.
Paulus võrdles ennast ja oma
kaasteenijaid saviriistadega, milles on
„aare”, „tunnetuse valgus ‥ Jumala
aust” (2Kr 4:6–7).

Loe 2. korintlastele 4:8–9 ja leia, kuidas
Paulus kirjeldas oma misjonitöö
probleeme.
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Miks võis Paulus sinu arvates neid muresid tundes säilitada positiivse suhtumise?
____________________

Nagu on kirjas salmides 2. korintlastele 4:11–14, õpetas Paulus, et kuigi mõned
inimesed Jeesuse Kristuse evangeeliumi eest surevad, on nende surm ajutine.

Loe 2. korintlastele 4:14–16 ja leia, mis aitas Pauluse sõnul tal katsumuste ja
tagakiusamisega silmitsi seista.

Fraas „kuigi meie väline inimene kõduneb, uueneb sisemine inimene ometi
päev-päevalt” (2Kr 4:16) tähendab, et isegi kui Paulus ja tema kaaslased sureksid
füüsiliselt, oleksid nende vaimud iga päev tugevdatud.

Loe 2. korintlastele 4:17–18 ja leia tõed, mida Paulus pühadele katsumuste ja
kannatuste kohta õpetas.

Me võime nendest salmidest ühe tõena õppida, et meie katsumused ja
kannatused selles elus on väikesed võrreldes igaveste õnnistuste ja arenguga,
mis saavad meile osaks, kui katsumusi ustavalt talume.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on tähtis näha meie kannatusi Taevase Isa plaani laiemas kontekstis?

b. Millal olen ma näinud, et keegi on püsinud katsumustes tugevana, sest nägi
neid kannatusi Taevase Isa plaani laiemas kontekstis?

2. korintlastele 5
Paulus õpetab pühadele kohtumõistmisest ja Jeesuse Kristuse lepitusest
Murra paberileht pooleks. Ava paber. Kirjuta murdejoonest ühele poole oma nimi
ja teisele poole Taevane Isa. Maa peale tulles me lahkusime Taevase Isa juurest. Rebi
paber pooleks ja hoia pooled lahus. Mõtle, kuidas võib pooleks rebitud paber
sümboliseerida seda, mis juhtus, kui me Taevase Isa juurest lahkusime ja tulime
maa peale surelikkust kogema. Me loeme 2. korintlastele 5. peatükist mitmest
Pauluse räägitud tõest, mis aitavad meil mõista, mida me peame tegema, et Taevase
Isa juurde tagasi pöörduda.

Loe 2. korintlastele 5:6–10 ja leia tõed, mis võivad aidata meil hoida silme ees suhet
Taevase Isaga. Sa võid leitu soovi korral pühakirjas ära märkida.

Me võime nendest salmidest õppida kaks tõde: kuna me oleme surelikkuses
Jumalast eraldatud, peame käima usus, mitte nägemises. Igaühe üle meist
mõistab Jeesus Kristus kohut vastavalt sellele, mida me surelikkuses
teinud oleme.

Mõtle, mida tähendab „käime usus ja mitte nägemises” (2Kr 5:7). Nimeta mõni
oma tuttav, kes käib usus, mitte nägemises. ____________________

Mõtle, mida sa võiksid oma elus teha, et olla Issandale meelepärane (vt 2Kr 5:9).

Loe 2. korintlastele 5:15–16 ja leia, mida Jeesuse Kristuse järgijad tänu lepitusele
teevad. Loe samuti Joseph Smithi tõlget salmile 2. korintlastele 5:16. Fraas „ärge
elage enam liha järgi” tähendab, et me hülgame maise elu.
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Kirjuta sellele paberipoolele, millel on su nimi, mida sa õppisid sellest, kuidas
Jeesuse Kristuse järgijad peaksid elama.

Loe 2. korintlastele 5:17–19 ja leia, kuidas võib Jeesuse Kristuse lepitus aidata meil
Taevase Isa juurde tagasi pöörduda. Sa võid leitu soovi korral pühakirjas ära
märkida.

Kirjuta järgmine tõde sellele paberipoolele, millele on kirjutatud „Taevane Isa”: me
võime Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saada uueks loodud ja Jumalaga
lepitatud.

Mida tähendab sinu arvates „uus loodu” (2Kr 5:17)?

Aseta kaks paberipoolt kokku tagasi. Jumalaga lepitatud olema tähendab, et me
võime Jeesuse Kristuse lepituse kaudu muutuda ja saada puhtaks, mis tähendab, et
meist saab uus loodu, nii et me võime naasta elama Taevase Isa juurde.

Me loeme salmidest 2. korintlastele 5:20–21, et Paulus viitab endale ja neile, kes
olid koos temaga õpetamas, kui Kristuse käskjalgadele ja ta manitseb pühasid, et
nad saaksid lepitatud Jumalaga.

2. korintlastele 6
Paulus kirjeldab Jumala teenijate omadusi ja annab pühadele nõu paheliste hulgast
ära tulla
Kas sind on kunagi pilgatud või kritiseeritud, kui oled püüdnud kedagi teenida või
aidata? Me loeme salmidest 2. korintlastele 6:1–13, kuidas Paulus innustas pühasid
olema Jumala teenijad ja kannatlikud ning hoolsad, et nad ei solvuks, isegi kui neid
ei kohelda lahkelt.

Me õpime salmidest 2. korintlastele 6:14–18, et Paulus õpetas pühadele
õnnistustest, mis saavad osaks, kui eraldada ennast neist, kes ei ole õigemeelsed.

Lõpeta salmidest 2. korintlastele 6:14–18 loetud Pauluse nõuande ja sellega seotud
lubaduste põhjal järgmine tabel:

Nõuanne pühadele Issanda lubadused

Salmis 2. korintlastele 6:15 tähendab sõna sobima kooskõla, sõna Beliar pahelisust
(vt märksõna „Belial”. – Bible Dictionary) ja uskmatu kedagi, kes uskus
ebajumalatesse. Varajased kristlased pidasid mittekristlasi uskmatuteks.

Fraasid „eralduge neist” ja „ärge puudutage roojast” (17. salm) on hoiatused, et
vältida ebajumalakummardamisi ja valesid tavasid, ning need kehtivad ka
tänapäeval. „Paulus võrdles Korintose pühasid elava Jumala templiga (vt 2Kr 6:16).
Seejärel manitses ta neid, et nad ei looks suhteid ebajumalakummardajatega ega
võtaks osa nende roojastest tavadest (vt Js 52:11). Nende õpetustega kordas Paulus
Jumala rahvale antud muistset lubadust – et kui nad tulevad ära paheliste hulgast,
siis elab Jumal nende keskel ja on nende Jumal (vt 2Kr 6:17; vt ka ‥ Jr 32:38 ja Hs
11:19–20)” (New Testament Student Manual, Church Educational System manual,
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2014, lk 402). Paulus hoiatas liikmeid, et nad eriti väldiks kõige ebaõige
kummardamist, ebajumalaid ja valesid tavasid, just nagu Vana Testament oli
õpetanud inimesi kummardama Jumalat ja saama Tema valitud rahvaks, hüljates
kõik teised jumalad.

Me võime õppida salmidest 2. korintlastele 6:14–18 põhimõtte, et kui me
eraldame end valedest tavadest ja roojastest asjadest, võtab Issand meid
vastu. (See põhimõte ei tähenda, et me kohtleme teistest uskudest inimesi
ebaviisakalt või keeldume nendega suhtlemast.)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida tähendab tänapäeval meie jaoks eraldada end valedest tavadest ja
roojastest asjadest? (Vt ÕL 1:15–16.)

b. Millal olen ma tundnud, et mind õnnistati, kuna ma eraldasin end
olukorrast, mis oleks võinud juhtida mind Issandast kaugemale?

2. korintlastele 7
Paulus rõõmustab pühade tõelise meeleparanduse üle
Apostel Paulus selgitas 2. korintlastele 7. peatükis, et kui temal ja ta
misjonikaaslastel oli tõsiste katsumuste ajal Makedoonias raske, tõi Tiitus
Korintosest uudiseid, mis täitsid Pauluse rõõmu ja trööstiga. Paulus oli eelnevalt
saatnud Korintosesse kirja, kutsudes osasid pühasid meelt parandama ja Tiitus
rääkis talle Kiriku liikmete reaktsioonist.

Loe 2. korintlastele 7:8–10 ja leia, kuidas Korintose pühad Pauluse kirjale
reageerisid.

Miks tundis Paulus heameelt, et pühad tema kirja peale kurvastasid?

Oma elule hinnangu andmine
Kui võtame aega, et anda aus hinnang sellele, kui hästi me elame teatud evangeeliumipõhimõtte
järgi, anname me Pühale Vaimule võimaluse aidata meil mõista, mida teeme hästi ja kuidas end
parandada. Püüa otsida ennast hinnates Püha Vaimu juhatust ja olla täiesti aus.

Mõtle, kas kurbus, mida tunned oma pattude pärast, on jumalik kurbus, mis
„saavutab meeleparanduse, mis toob pääste”, või „maailma kurvastus” (2Kr 7:10),
mis tähendab, et kahetsed vahelejäämist või seda, et pead silmitsi seisma väärteo
tagajärgedega.

Loe 2. korintlastele 7:11 ja leia, milliseid muudatusi pühad oma elus tegid, kuna
jumalik kurbus aitas neil meelt parandada.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 2. korintlastele 4.–7. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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24. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

2. korintlastele 8–9
Sissejuhatus
Apostel Paulus kirjutas pühadele Korintoses ja selgitas, et Kiriku liikmed
Makedoonias on annetanud vabatahtlikult neile, kes vajavad abi. Ta õhutas ka
Korintose pühasid, et nad järgiksid Päästja eeskuju, annetades vaestele. Paulus
õpetas õnnistustest, mis tulevad neile, kes rõõmsal meelel vaestele annetavad.

Õpikeskkonna loomine
Ideaalseks evangeeliumi õppimise õhkkonnaks on vajalikud kord, aupaklikkus ja rahu. Püüa
eemaldada segajad, mis võivad häirida pühakirjade uurimist ja nende üle mõtisklemist.
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packer on õpetanud, et „rahulikus õhkkonnas
on lihtsam saada inspiratsiooni” ja et „aupaklikkus toob ilmutusi” (Reverence Invites Revelation.
– Ensign, nov 1991, lk 21–22).

2. korintlastele 8
Paulus annab pühadele nõu, et nad vaeste eest hoolitseksid

Loe läbi, mida on vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist
öelnud, ja mõtiskle, milline sõna on puudu, et tema sõnad oleksid õiged: „Kogu
ajaloo jooksul on ____________________ olnud inimkonna kõige suuremaks ja
laialt levinumaks probleemiks. Selle selgeltnähtav lõiv on tavaliselt füüsiline, kuid
sellega kaasnev vaimne ja emotsionaalne kahju võib olla isegi veel kurnavam.”
(Kas me pole mitte kõik kerjused? – 2014. a sügisene üldkonverents)

Kirjuta joonele sõna vaesus ja loe vanem Hollandi sõnad uuesti läbi, mõeldes, mida
need tähendavad.

Vaesus on seisund, kus pole piisavalt vajalikke ressursse, sealhulgas raha, vajalikke
asju või elatusvahendeid. Miks võib vaesus olla nii suur probleem?

Mõtle oma tuttavatele, kes võivad vajada mingit abi, sealhulgas füüsilist,
emotsionaalset, sotsiaalset või vaimset. Leia 2. korintlastele 8. ja 9. peatükki uurides
tõed, mis aitavad sul mõista ja täita oma rolli, aidates neid, kes on puuduses.

Apostel Paulus ütles salmides 2. korintlastele 8:1–8 Korintose pühadele, et Kiriku
liikmed Makedoonias olid vaeste abistamiseks nende ajalikes asjades heldelt
annetanud (vt Piibli kaardid, nr 13 „Apostel Pauluse misjonirännakud”). Ta selgitas,
et liikmed Makedoonias tegid seda, kuna tahtsid teha Jumala tahet. Paulus õhutas
Korintose pühasid järgima seda eeskuju siirast armastusest teiste vajaduste eest
hoolitsemise kohta.

1. Tõmba pühakirjapäevikus tühja lehekülje keskele vertikaalne joon,
nii et moodustuks kaks veergu. Ühele veerule kirjuta pealkirjaks

„Rikas”, teisele veerule „Vaene”.
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Loe 2. korintlastele 8:9 ja leia, mida Jeesus Kristus Pauluse sõnul pühade heaks
tegi. Seejärel vasta pühakirjapäevikus küsimustele, kirjutades vastused sõnade
rikas ja vaene alla.

a. Mil moel oli Jeesus Kristus surelikkusele eelnevas elus rikas?

b. Mil moel võis Teda sureliku elu ajal vaeseks pidada?

c. Mida tähendab minu arvates 9. salmis, et me „[Päästja] vaesusest saaksi[me]
rikkaks”?

Mõtle sellele, et Jeesus Kristus oli juba enne oma sündi Jumaluse liige ja Ta seisis
volituselt, väelt ja hiilguselt Taevasest Isast järgmisel kohal. Kuna Jeesus Kristus
alandus ehk oli alandlik ja madaldas end oma surelikkusele eelnevast troonist ja
tuli maa peale, et teenida, anda eeskuju ja viia täide lepitus, võivad meile osaks
saada igavese elu rikkused (vt 1Ne 11:26–28).

Umbes aasta varem olid Korintose pühad otsustanud teha asjade korjanduse
Jeruusalemma vaeste pühade heaks. Loe 2. korintlastele 8:10–11 ja leia, mida
Paulus soovitas pühadel tol korral teha. Fraasid „tegema” ja „viige ‥ täide oma
tegemine” viitavad Pauluse manitsusele, et pühad peaksid kinni eelnevast
lubadusest anda vaeste pühade heaks, mida nad saavad, just nagu Päästja oli
andnud neile igavesed rikkused.

Me õpime ühe põhimõttena, et kui me mõistame kõike, mida Päästja on meile
andnud, oleme rohkem valmis oma varandusest teistele andma.

Mõtle, kuidas võib Päästja andide rohkuse tunnistamine meid motiveerida andma
neile, kes on puuduses.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: milliseid erilisi ande on Päästja
mulle andnud ja kuidas need inspireerivad mind teistele andma?

Loe 2. korintlastele 8:12–15 ja leia veel teinegi tõde, mida Paulus üksteise ajalikes
asjades toetamise tähtsusest õpetas.

Me saame salmidest 2. korintlastele 8:12–13 õppida tõe, et Jumal soovib, et me
oleksime valmis andma isegi siis, kui meil ei pruugi midagi olla, mida anda.

Selleks, et sellest tõe tähendusest paremini aru saada, loe vanem Hollandi sõnu ja
seejärel mõtle järgmistele küsimustele: „Olgu me rikkad või vaesed, peame me
tegema, mida võime, kui teised kannatavad puudust” (Kas me pole mitte kõik
kerjused? – 2014. a sügisene üldkonverents).

• Mida me saame teiste heaks teha, kui meil pole neile midagi
käegakatsutavat anda?

• Miks me peaksime tegema teiste heaks kõik, mis võimalik?

• Kes saab salmide 2. korintlastele 8:14–15 kohaselt kasu, kui kõik pühad pidevalt
oma küllust teistega jagavad?

Mõtiskle sellele, kuidas saab igaüks sellest kasu, kui me kõik oleme valmis andma.
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Loe läbi vanem Hollandi järgmised sõnad ja leia, kuidas saab Issand aidata meil vaeseid
kaastundlikult kohelda: „Veelgi enam, ma ei tea täpselt, kuidas igaüks teist peaks täitma oma
kohust nende suhtes, kes ei saa ennast alati ise aidata. Kuid ma tean, et Jumal teab ja Tema aitab
teid ning juhatab teid teie kaastundlikes jüngritegudes, kui te kohusetundlikult soovite, palvetate
ja püüate leida viise pidada käske, mida Tema on meile korduvalt andnud.” (Kas me pole mitte
kõik kerjused? – 2014. a sügisene üldkonverents)

Pane tähele, et vanem Holland ütles, et me peaksime kohusetundlikult soovima,
palvetama ja püüdma leida viise, et vaeseid ja puudusekannatajaid aidata. Mõned
Kiriku poolt loodud viisid, kuidas me saame aidata vaeste vajadusi rahuldada, on
paastuannetused, teenimisprojektid ja humanitaarabi. Kas sa oskad mõelda veel
viise, kuidas me saaksime vaeseid aidata?

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse ajast, kui aitasid mõnd
puudusekannatajat, ja jaga, kuidas sa end seejärel tundsid. Samuti

pane kirja üks asi, mida kavatsed teha selle ajel, et Paulus õpetas vaestele ja
puudusekannatajatele andmisest.

Nagu on kirjas salmides 2. korintlastele 8:16–24, rääkis Paulus Korintose pühadele
Tiitusest ja veel kahest vennast, kes olid saadetud Jeruusalemma pühade jaoks
heategevuslikke annetusi koguma. Paulus rääkis oma usust Korintose pühadesse ja
selgitas, et nende helde annetamine on tunnistuseks, et nad teisi armastavad.

2. korintlastele 9
Paulus õpetab õnnistustest olla siiras andja
Paulus jätkas Korintose pühade kiitmist (vt 2Kr 9:1–5). Ta rääkis neile, et ta oli
saatnud Tiituse ja teised saama kinnitust nende valmisolekust vabatahtlikult vaeste
heaks annetada.

Meenuta, kas sa oled kunagi kellelegi midagi vastu tahtmist andnud või teinud.
Miks on mõnikord raske olla rõõmus, pühendades oma aega, andes raha või
midagi muud, et teisi aidata?

Loe 2. korintlastele 9:6–7 ja leia, millist võrdlust kasutas Paulus, et õpetada Kiriku
liikmetele Korintoses sundimatult andmisest.

Külvamine tähendab seemnete laiali puistamist või mulda panemist. Kes on selles
võrdluses külvajad?

Mõtle, kuidas sarnaneb teistele andmine seemnete külvamisega põllul. Mis juhtub,
kui me ainult kasinalt külvame? Mis juhtub, kui me külluslikult külvame?

Kuidas Issand salmi 2. korintlastele 9:7 põhjal tahab, et me külvaksime ehk
annaksime?

Me õpime salmidest 2. korintlastele 9:6–7 tõe: kui anname rõõmsa südamega
puudusekannatajatele, õnnistab Jumal meid heldelt.

Kuidas võib rõõmsal meelel teistele andmine viia meid veelgi külluslikumalt
saamiseni? ____________________
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Loe 2. korintlastele 9:8–10 ja leia õnnistused, mis Pauluse sõnul pühadele tulevad,
kui nad annavad rõõmsa südamega. Märgi pühakirjades ära fraasid, mida Paulus
kasutas, et kirjeldada, kuidas Issand õnnistab neid, kes rõõmsa südamega annavad.

Pane tähele fraase, mida Paulus kasutas, et kirjeldada Issanda õnnistusi, mida me
saame Issanda armust, mille hulka kuulub ka meie vajadustele küllaldaselt ajalikke
õnnistusi.

Kes on salmi 2. korintlastele 9:10 kohaselt see, „kes annab seemet külvajale”?
Kuidas aitab selle meelespidamine, kust seeme tuleb, meil rõõmsalt jagada?

Loe 2. korintlastele 9:11–15 ja leia, mida õpetas Paulus nende pühade kohta, kes
annavad ja võtavad vastu rõõmsal meelel.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millised tunded on Jumala
vastu salmide 2. korintlastele 9:11–15 kohaselt nendel, kes

vabatahtlikult annetavad oma varast, ja nendel, kes teistelt vara saavad?
(Võiksid nendes salmides ära märkida iga tänulikkusega seotud fraasi.)

Võiksid kirjutada pühakirjas salmide 2. korintlastele 9:11–15 juurde tõe: Jumala
helduse äratundmine selles, kuidas Ta meid õnnistab, aitab meil olla Talle
tänulikud.

5. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millal olen ma olnud Jumalale
tänulik, kui olen ära tundnud õnnistused, mida Ta mulle rõõmsal

meelel teiste teenimise ja teistele andmise eest on saatnud? (Võiksid salmides
2. korintlastele 8–9 ära toodud põhimõtetele ja tõdedele lisada oma tunnistuse.)

Selleks, et seda õppetundi paremini ellu rakendada, mõtle, kuidas sa võiksid sel
nädalal mõnd abivajajat (võib-olla mõnda oma pere liiget) aidata. Püstita
konkreetne eesmärk seda inimest aidata ja kirjuta see eraldi paberile.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 2. korintlastele 8. ja 9. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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24. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

2. korintlastele 10–13
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas vaimsest sõjast, millesse Jumala lapsed on haaratud. Ta
kaitses end nende eest, kes olid tema vastu. Ta jutustas, kuidas ta tõmmati
kolmanda taevani, ja kirjeldas, kuidas ta nõrkused osutusid talle õnnistuseks. Enne
kirja lõpetamist õhutas Paulus Korintose pühasid ennast analüüsima ja tõestama
oma ustavust.

2. korintlastele 10–11
Paulus kirjutas vaimsest sõjast, Saatana pettustest ja tema enda katsumustest
Millised mõtted sulle tulevad, kui näed
sõna sõda?

Mõtle, kuidas me oleme haaratud sõtta
Saatana vastu. Millised on mõned kõige
raskemad lahingud, millega me selles
vaimses sõjas silmitsi seisame?

Loe 2. korintlastele 10:3–6 ja leia, mida me apostel Pauluse sõnul peame tegema, et
olla selles saatanavastases sõjas edukad.

Juhis „võtt[a] vangi iga mõte Kristuse sõnakuulelikkuse alla” (2Kr 10:5) tähendab
kontrollida oma mõtteid, muuhulgas sobimatuid mõtteid vältida ja keskenduda
headele, ülendavatele asjadele. Me võime 5. salmist õppida ühe tõena, et kui me
oma mõtteid kontrollime Jeesusele Kristusele kuulekuses, oleme
saatanavastases sõjas edukamad.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Nimeta mõned asjad, mida me saame teha, et oma mõtteid kontrollida. (Vt
lisaks Al 37:36; ÕL 121:45); ja Esimese Presidentkonna eessõna, Kiriku
lauluraamat, lk x.)

b. Millised õnnistused on mulle osaks saanud, kui olen Päästjale kuulekana
oma mõtteid kontrollinud?

Mõtle, mida sa teed selleks, et Päästjale kuulekana oma mõtteid kontrollida?
Mõned inimesed leiavad, et abi on palvetamisest, pühakirjade lugemisest ja
päheõppimisest ning kirikulaulude laulmisest.

Me õpime salmidest 2. korintlastele 10:7–18, et Paulus kiitles Issandas ja õpetas, et
tema nõrkusi ei tohiks kasutada selleks, et õigustada seda, miks teda ei kuulata.

Me loeme 2. korintlastele 11. peatükist, et Paulus mainis veel viise, kuidas Saatan
püüab meie mõtteid mürgistada ja meid Jeesuse Kristuse juurest eemale juhtida,
kasutades selleks ka valekristuseid ja valeapostleid. Paulus rääkis kannatustest,
mida ta Päästja tõelise apostlina oli kannatanud.
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2. korintlastele 12
Paulus jutustab, kuidas ta tõmmati taevasse, ja õpetab, kuidas nõrkuste
tunnistamine meile kasu toob
Meenuta aega, mil oled millegi vaia- või
okkataolisega haiget saanud. Kuidas
võivad vaiad elu raskeks teha?

Apostel Paulus kasutas tema kogetud
katsumuse või nõrkuse sümbolina vaia.

Loe läbi, mida on vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist
öelnud, ning mõtle, milliseid katsumusi ja nõrkusi sa oled kogenud: „Mõni on
kaotanud armsa inimese surma läbi või hoolitseb invaliidi eest. Mõni on saanud
lahutusest haavata. Teised igatsevad taga igavest abielu. Mõned on püütud
sõltuvusttekitavate ainete või harjumuste haardesse, nagu alkohol, tubakas,
narkootikumid või pornograafia. Teistel on sandistavad füüsilised või vaimsed

puuded. Mõnele teeb probleeme omasooiharus. Mõnedel on kohutav masendus või tunnevad
end küündimatutena. Ühel või teisel viisil on paljud koormatud.” (Tema teeb terveks koormatud.
– 2006. a sügisene üldkonverents.)

Leia 2. korintlastele 12. peatükki uurides tõed, mis võivad sind katsumuste ja
nõrkuste ajal aidata.

Loe 2. korintlastele 12:1–4 ja leia, millist nägemust Paulus nägi. (Nendes salmides
viitab Paulus endale kolmandas isikus, rääkides inimesest. 2. salmis näitlikustavad
sõnad „kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas, mina ei tea, Jumal
teab”, et Paulus nägi nägemust.)

Loe 2. korintlastele 12:5–6 ja leia, kuidas Paulus reageeris nägemusele selestilisest
kuningriigist.

Pane tähele, et kuigi Paulus nägi nägemust, ei kiidelnud ta sellega. Ehk oli ta mures,
et teised võivad hakata teda liigselt ülistama, kuigi tal oli veel surelikke raskusi,
mida ületada.

Loe 2. korintlastele 12:7–9 ja leia, kuidas Issand aitas Paulusel alandlikuks jääda.
(Fraas „ei läheks kõrgiks” [7. salm] tähendab, et ei muutuks uhkeks.)

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on
kommenteerinud, et Pauluse „liha sisse antud vai” oli „mõni füüsiline ja ilmselt
ränk probleem, mida ei ole nimetatud, kuid mille pärast apostel pidevalt või
korduvalt kannatas” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973,
2. kd, lk 448).
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Pane tähele, kui palju kordi Paulus palvetas, et see vai ta lihast eemaldataks.

Võiksid märkida salmis 2. korintlastele 12:9 ära fraasi, mis selgitab Issanda valikut,
et Ta ei eemalda Pauluse lihast vaia.

Me õpime nendest salmidest, et Issand võib lasta meil kogeda nõrkusi ja
katsumusi, et võiksime õppida olema alandlikud. Soovi korral võid selle tõe
kirjutada pühakirjas salmide 2. korintlastele 12:7–9 juurde.

Loe 2. korintlastele 12:9–10 ja leia tõed, mida Paulus õppis, mis aitasid tal oma
nõrkustes vastu pidada. Pea lugedes meeles, et arm tähendab „jumalikku abi või
jõudu, ‥ [mida antakse] Jumala halastuse ja armastuse vahendusel” (märksõna
„Arm”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Soovi korral märgi salmides 2. korintlastele 12:9–10 ära fraasid, mis õpetavad
järgmisi tõdesid: Jeesuse Kristuse arm on küllaldane, et meid nõrkustes
tugevdada. Issand ei võta alati meilt probleeme ära, kuid Ta tugevdab meid,
kui neis ustavalt vastu peame.

Vanem Dallin H. Oaks on tunnistanud: „Issanda Jeesuse Kristuse tervendav vägi –
ükskõik, kas see eemaldab meie koormad või annab meile jõudu vastu pidada ja
elada koos nendega nagu apostel Paulus – on kättesaadav iga sureliku kannatuse
puhul.” (Tema teeb terveks koormatud. − 2006. a sügisene üldkonverents)

2. Vasta pühakirjapäevikus kahele alltoodud küsimusele või kõigile:

a. Mida tähendab minu jaoks, et Issanda armust on küllalt (vt 2Kr 12:9), et
tugevdada mind minu nõrkustes?

b. Kuidas saavad salmides 2. korintlastele 12:9–10 õpetatud tõed aidata mul
nõrkusi ja katsumusi kogeda?

c. Millal on Päästja mind või mõnda mu tuttavat tugevdanud, et aidata
nõrkuses või katsumuse ajal vastu pidada?

2. korintlastele 13
Paulus õhutab pühasid ennast analüüsima ja oma ustavust tõestama
Mõned inimesed panevad tänapäeval proovile nende õpetused ja volituse, kes on
kutsutud Kirikus juhtivatele ametikohtadele. Samamoodi oli Korintose pühade seas
valeõpetajaid, kes panid proovile Pauluse ja tema volituse apostlina.

Loe 2. korintlastele 13:3 ja leia, mida mõned Kiriku liikmed Korintoses püüdsid
tõestada.

Loe 2. korintlastele 13:5–6 ja leia, mida apostel Paulus õhutas Korintose pühasid
tegema, selle asemel et kahelda, kas Issand räägib tema kui apostli kaudu. (Ei ole
kõlvulised tähendab rikutud või amoraalset inimest.) Võiksid märkida ära 5. salmis
olevad tegusõnad, mis väljendavad, mida Korintose pühad peaksid tegema.
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Kui Paulus palus Korintose pühadel analüüsida, kas nad „on usus” [5. salm], palus
ta neil vaagida, kas nad olid Issandale ja tema Kirikule ustavad. Me õpime
salmidest 2. korintlastele 13:5–6, et Kiriku liikmed peaksid Kiriku juhtide
kritiseerimise asemel omaenda ustavust analüüsima.

Loe läbi prohvet Joseph Smithi sõnad ja leia, mis tema sõnul juhtub, kui me
otsustame oma juhte kritiseerida, selle asemel et omaenda ustavust analüüsida:
„Kui keegi hakkab Kiriku üle nurisema ja teisi hukka mõistma, öeldes, et nood on
teelt kõrvale kaldunud, aga tema ise on õigemeelne, siis võite kindel olla, et see
inimene on usust taganemise peateel ja kui ta ei paranda meelt, taganeb ta
usust. See on sama kindel kui see, et Jumal elab.” (Teachings of Presidents of the

Church: Joseph Smith 2007, lk 318)

3. Mõtiskle mõni minut järgmiste küsimuste üle. Seejärel kirjuta oma
nimi pühakirjapäevikusse, kinnituseks, et sa oled selle ülesande

täitnud.

a. Hinda skaalal 1–10 (kus 10 on täiuslikult), kui hästi sa järgid Kiriku juhtide
nõuandeid.

b. Millist prohvetite ja apostlite poolt õpetatud käitumisnormi võiksid sa veelgi
ustavamalt järgida?

c. Hinda skaalal 1–10 (kus 10 on igal võimalusel), kui sageli väljendad sa tänu
oma Kiriku juhtide eest, olgu siis isiklikult või palves.

d. Mida sa võiksid teha, et näidata rohkem tänulikkust ohverduste ja püüete
eest, mida juhid sinu heaks teevad?

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millised õnnistused võivad
sellise järjepideva vaimse eneseanalüüsi tulemusel osaks saada?

Me õpime 2. korintlastele 13:7–14, et Paulus õhutas pühasid vältima kurjust ja
püüdlema täiuslikkuse poole.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 2. korintlastele 10.–13. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja
galaatlastele
Milleks seda kirja uurida?
Apostel Pauluse kiri galaatlastele on kirjutatud juudikristlastele, kes olid Jumalast
kõrvale kaldumas, toetudes taas Moosese seadusele. Apostel Paulus soovis seda
probleemi lahendada, rõhutades, mis vahe on sellel, kui koormata ennast Moosese
seaduse „ikkega”, mis viib vaimsesse vangistusse, ja Jeesuse Kristuse
evangeeliumil, mis viib vaimse vabaduseni. Selle kirja uurimine aitab sul olla veelgi
tänulikum Jeesuse Kristuse evangeeliumi kaudu pakutava vabaduse eest.

Kes selle kirja kirjutas?
Kirja galaatlastele kirjutas apostel Paulus (vt Gl 1:1).

Millal ja kus see kirjutati?
Paulus kirjutas tõenäoliselt kirja galaatlastele, kui rändas kolmanda misjonirännaku
ajal läbi Makedoonia umbes aastatel 55–57 (vt märksõna „Pauluse kirjad”. –
Pühakirjajuht).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
„Ei ole täpselt teada, millistele kirikutele selles kirjas räägitakse. Need asusid kas
Põhja-Galaatias, piirkonnas, mille pealinnaks oli Ancyra [tänapäeva Ankara], või
piirkonnas Früügia ja Galaatia piiril, mida Paulus esimese misjonirännaku ajal
külastas. Mõlemal juhul oli Paulus neid Galaatia kirikuid kindlasti oma teise (Ap
16:6) ja kolmanda (Ap 18:23) misjonirännaku ajal külastanud” (märksõna „Pauline
Epistles”. – Bible Dictionary).

Paulus kirjutas pühadele Galaatias, kuna ta oli sügavalt mures, et nad kalduvad
Issandast kõrvale, järgides nende õpetusi, kes „tahavad Kristuse evangeeliumi
pöörata teiseks” (vt Gl 1:6–7). Juudikristlased õpetasid paganatest kristlastele
valeõpetust, et nad peavad päästetud saamiseks laskma end ümber lõigata ja
järgima Moosese seaduse rituaalseid nõudeid (vt Gl 6:12; vt ka Ap 15:1). Mõned
Galaatia pühad olid nende inimeste õpetused omaks võtnud (vt Gl 4:10).

Pauluse peamised eesmärgid selle kirja kirjutamisel olid:

1. Kaitsta end tema vastu olevate valeõpetajate süüdistuste eest.

2. Õpetada, et kõik inimesed, olgu juudid või paganad, saavad päästetud Jeesuse
Kristuse lepituse kaudu, kui usuvad Jeesusesse Kristusesse, selle asemel, et
loota Moosese seadusele.

3. Selgitada Moosese seaduse rolli Jumala plaanis.



4. Eristada vana lepingut, mille Jumal tegi Moosese kaudu, ja uut lepingut
Kristuses.

5. Kutsuda pühasid üles elama Vaimu järgides.

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Kiri galaatlastele paistab silma kui Pauluse kõige kirglikum kiri, milles ta noomis
karmilt nii Kiriku liikmeid, kes olid kõrvale kaldunud, kui ka valeõpetajaid, kes
liikmeid kõrvale juhtisid. Kiri galaatlastele sisaldab Pauluse kõige varasemat kirjutist
õigeksmõistmise õpetusest – meid ei mõisteta õigeks Moosese seaduse kaudu, vaid
usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Selles kirjas vastandatakse liha teod Vaimu
viljadega (vt Gl 5:16–25).

Sisukokkuvõte
Galaatlastele 1–2. Paulus kirjutab Galaatia pühadele, kuna nad on Issandast
kõrvale kaldunud ja võtnud omaks valeõpetused. Ta kaitseb oma kutset apostlina,
jutustades sellest, kuidas ta oli alguses Kiriku vastu ja kuidas ta pöördus usule. Ta
rõhutab, et sai ilmutuse otse Jumalalt, ja selgitab, et tema teenimine paganate seas
on apostlite poolt heaks kiidetud. Ta kinnitab, et oli kord Peetrusega paganatest
Kiriku liikmete kohta lahkarvamusel. Ta õpetab, et inimesi ei mõisteta õigeks mitte
Moosese seaduse, vaid usu kaudu Jeesusesse Kristusesse.

Galaatlastele 3–4. Paulus kaitseb evangeeliumi sõnumit. Ta õpetab, et Aabraham
oli eeskujuks inimesest, kes mõisteti õigeks usu kaudu, mitte Moosese seaduse
kaudu. Jeesus Kristus lunastas lepituse kaudu kogu inimkonna seaduse needusest.
Moosese seaduse eesmärgiks oli olla „meie kasvatajaks Kristuse poole” (Gl 3:24).
Usu ja ristimise kaudu saavad pühadele osaks lepituse õnnistused, nad sisenevad
evangeeliumi lepingusse, nad saavad Kristuse kaudu Jumala pärijateks ja nad ei ole
enam mitte teenijad, vaid Jumala lapsed.

Galaatlastele 5–6. Paulus palub pühadel jääda kindlaks Kristuse poolt pakutud
evangeeliumi lepingule. Paulus kõrvutab inimese elu, kes on seotud liha tegudega
(vt Gl 5:19), inimesega, kes naudib Vaimu vilju (Gl 5:22). Ta õpetab, et pühad
peaksid kandma üksteise koormaid ja mitte väsima head tegemast. Me lõikame
seda, mida külvame.



24. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Galaatlastele
Sissejuhatus
Apostel Paulus noomis pühasid Galaatias valeõpetuste järgimise eest ja
valeõpetajaid, kes neid kõrvale juhtisid. Ta õpetas samuti, et nii nagu Aabrahamist
sai Jumala pärija, võivad Galaatia pühadest saada Jumala pärijad, kui neil on usku
Jeesusesse Kristusesse ja nad järgivad Teda, selle asemel et kuuletuda Moosese
seaduse rituaalsetele nõuetele.

Galaatlastele 1–2
Paulus noomib pühasid valeõpetajate järgimise eest ja innustab neid evangeeliumi
juurde tagasi pöörduma.
Kujuta ette, et üks sinu õdedest-vendadest või sõpradest rääkis sulle, et ta ei ole
enam kindel, et Kiriku õpetused on õiged. Selle tagajärjel on ta lõpetanud Kirikus
käimise ega ela enam evangeeliumi järgides.

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse, mida sa oma õele, vennale või sõbrale
ütleksid, et aidata tal usk Kiriku õpetustesse taastada.

Leia Galaatlastele 1. peatükki uurides ja teada saades, miks pühad Galaatias tõelise
evangeeliumi juurest ära langesid, tõde, mis aitab su õel, vennal või sõbral oma usk
taastada.

Galaatia oli piirkond Väike-Aasia siseosas, kuhu kuulusid paljud linnad, mida
apostel Paulus oma teise ja kolmanda misjonirännaku ajal külastas (vt Ap 16:6;
18:23; vt ka Piibli kaart nr 13 „Apostel Pauluse misjonirännakud”). Loe
Galaatlastele 1:6–7 ja leia, milline oli Kiriku liikmete seas Galaatias olev probleem.

Need, kes Galaatia pühasid vaevasid ja evangeeliumi õpetusi moonutasid, tekitasid
kahtlusi Pauluse õpetustes, et pääste tuleb üksnes Jeesuse Kristuse kaudu. Need
valeõpetajad olid juudikristlased, keda kutsuti judaiseriteks. Nad väitsid, et Galaatia
pühad peavad päästetud saamiseks laskma end ümber lõigata ja järgima Moosese
seaduse usukombeid.

Loe Galaatlastele 1:8–9 ja leia, mida ütles Paulus nende kohta, kes jutlustasid
erinevat evangeeliumi kui tema Issanda apostlina.

Loe Galaatlastele 1:10–12 ja leia Pauluse õpetuste allikas. Sa võiksid leitu oma
pühakirjas ära märkida.

Me õpime Pauluse õpetustest, et Jeesus Kristus ilmutab oma prohvetitele õiget
õpetust.

2. Vasta pühakirjapäevikus kahele või enamale küsimusele:

a. Kuidas võib selle meelespidamine, et Jumal on õige õpetuse allikas, meid
aidata, kui meil on prohvetite õpetuste kohta küsimusi?

b. Mida me saame teha, et saada Jumalalt ilmutust, nii et võiksime ise teada, et
prohvetite õpetused on õiged?
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c. Kuidas võib see tõde aidata kedagi, kel on raskusi prohvetite õpetuste
uskumisega?

Nagu on kirjas salmides Galaatlastele 1:13–2:21, rääkis Paulus pühadele oma
pöördumisest ja esimestest misjonirännakutest. Ta selgitas samuti, miks ei olnud
paganatest kristlastel vaja toetuda pärimusele, et pääste on Moosese seaduses, vaid
meile antakse andeks (ehk meid mõistetakse õigeks) usu kaudu Jeesusesse
Kristusesse. Paulus tunnistas, et ta elas „usus Jumala Pojasse, kes [teda] on
armastanud ja on iseenese andnud [tema] eest” (Gl 2:20).

Galaatlastele 3–4
Paulus kutsub galaatlasi saama kõiki õnnistusi, mis Aabrahamile on Jeesuse Kristuse
kaudu lubatud
Miks võivad järgmised inimesed tunda, et tõenäoliselt ei saa neile osaks kõiki
Issanda õnnistusi võrreldes teistega Kirikus, kes teadsid evangeeliumist ja olid
ustavad juba nooruses?

• Noor mees kasvas üles vähem aktiivses peres ja talle ei õpetatud lapsena
evangeeliumi. Tema pere on nüüd Kirikusse tagasi pöördumas ning nad on
hakanud evangeeliumi õppima ja selle järgi elama.

• Naine on palju aastaid Kiriku üle nalja heitnud ja seda kritiseerinud. Hiljuti
tundis ta oma südames muutust ja sai ristitud.

Leia Galaatlastele 3. ja 4. peatükki uurides tõde, mis aitab sul mõista, millised
õnnistused võivad saada osaks kõigile, hoolimata nende olukorrast või
varasematest valikutest.

Kuna paljud Galaatia pühad olid kristlusesse pöördunud paganad, ei olnud nad
Aabrahami otsesed järeltulijad, kellele oli lubatud kõiki Jumala õnnistusi.

Loe Galaatlastele 3:7–9 ja leia, mida õpetas Paulus nende kohta, kes on usust (vt Gl
3:7) ehk kes usuvad Jeesusesse Kristusesse.

Mida Issand 8. salmi kohaselt Aabrahamile lubas? ____________________

Mis juhtub 9. salmi kohaselt nendega, kel on usk Jeesusesse Kristusesse?
____________________
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„Õnnistatakse ‥ ühes uskliku
Aabrahamiga” (Gl 3:9) viitab sellele, et
ollakse valmis saama õnnistusi, mida
Jumal Aabrahamiga tehtud lepingus
lubas, et tema kaudu saavad kõik
inimesed nautida kõrgema preesterluse,
selestilise abielu ja ülenduse õnnistusi
(vt märksõna „Aabrahami leping”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Me loeme Galaatlastele 3:10–25, et
Moosese seadus polnud kunagi
mõeldud vahendiks, mille kaudu
inimesed võiksid saada õigeks
mõistetud (vt Gl 3:11), mis tähendab, et
patt kustutatakse ja nad kuulutatakse
süütuks. See oli mõeldud teejuhiks ehk
kasvatajaks (Gl 3:24), et aidata
iisraellastel tulla Jeesuse Kristuse juurde
ja olla õigeks mõistetud usu kaudu
Temasse. Pane tähele, et sõna
õigeksmõistmine tähendus on „patu eest saadava karistuse kustutamine ja süütuks
kuulutamine” (märksõna „Õigeks mõistma, õigeksmõistmine”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org).

Täida järgmine tabel, lugedes läbi pühakirjasalmid ja vastates küsimustele:

Galaatlastele 3:26–27. Mida me
peame tegema, et saada
Aabrahamile lubatud õnnistusi?

Galaatlastele 3:28–29; 4:7. Kelleks me ristimise kaudu
evangeeliumi lepingusse sisenedes saame hoolimata sellest,
kes või millised me varem olime?

Me õpime salmidest Galaatlastele 3:26–29; 4:7, et kõik need, kes rakendavad
usku Jeesusesse Kristusesse ja sisenevad evangeeliumi lepingusse, saavad
Kristuses üheks ja Jumala pärijateks.

Miks on tähtis teada, et Jumal lubab neid õnnistusi igaühele, kes siseneb
lepingusse, tema oludest ja varasematest valikutest hoolimata?
____________________

Me loeme salmidest Galaatlastele 4:8–31, et Paulus kutsus Galaatia pühasid
pöörduma tagasi Jeesuse Kristuse juurde ja vabanema ahelatest, mille põhjustavad
püüded Moosese seaduse paljusid tavasid alal hoida.

Galaatlastele 5–6
Paulus innustab Galaatia pühasid taastama oma usku Jeesusesse Kristusesse
Millised on mõned kõige raskemad katsumused, millega sa silmitsi seisad? Kuidas
sa saad need katsumused ületada?

24.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

469



Leia Galaatlastele 5. ja 6. peatükki uurides põhimõtteid, mis võivad aidata sul
kiusatustest üle saada.

Loe Galaatlastele 5:16–17 ja leia, millist kahte võitlevat jõudu Paulus kirjeldas.

Käia Vaimus (vt Gl 5:16) tähendab elada vääriliselt ja järgida Püha Vaimu õhutusi.
Mitte täita liha himusid (vt Gl 5:16) tähendab patu kiusatustele mitte alistuda.

Lõpeta salmist Galaatlastele 5:16 õpitu põhjal põhimõte: kui me käime vaimus,
siis me saame üle ____________________.

Mõtle, kuidas võib Vaimus käimine aidata sul kiusatustest jagu saada.

Loe Galaatlastele 5:22–23 ja leia veel Vaimus käimise põhjusi. (NB! Galaatlastele
5:22–23 on kuldsalmid. Võid selle koha soovi korral eriliselt ära märkida, et seda
tulevikus üles leida.)

Kuldsalmid – Galaatlastele 5:22–23
3. Et salmid Galaatlastele

5:22–23 paremini
meelde jätta, joonista
pühakirjapäevikusse puu, millel on
üheksa vilja: kolm rida, igas kolm
vilja. Kirjuta puu kohale Aga vaimu
viljad on ‥ ja puu alla selliste vastu ei
ole käsk. Pane ülemisest reast
alustades kirja iga Pauluse
nimetatud vilja esitäht. Harjuta
kuldsalmi peast ütlemist seda
joonist ja vajadusel pühakirjasalme
vaadates. Jätka peast ütlemist, kuni
saad salmi joonist või pühakirju
vaatamata ette lugeda. Loe see
pühakirjakoht ette pereliikmele või
seminari klassis.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas saab nende andide
omandamine suurendada minu võimet inimesi aidata?

Loe Galaatlastele 6:1–2 ja leia, mida õpetas apostel Paulus sellest, kuidas Kiriku
liikmed peaksid kohtlema inimest, kes on pattu teinud. Mingisse eksitusse sattuma
(vt Gl 6:1) tähendab pattu tegema.

Miks on tähtis, et meil oleks tasane vaim (vt Gl 6:1), kui püüame aidata kellelgi
evangeeliumi rajale tagasi pöörduda?

Nagu on kirjas salmides Galaatlastele 6:3–5, õpetas Paulus, et me ei tohiks olla
ennast täis ja iseteadlikud ning et iga inimene „kandku oma koormat” (Gl 6:5) ehk
vastutagu oma valikute eest.

Mis kasvab, kui külvad järgmisi seemneid? Kirjuta oma vastused piltide kõrvale.
(Õiged vastused leiad õppetunni lõpust.)
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a.

b.

c.

Paulus kasutas seemnete näidet, et õpetada vaimsetest tõdedest. Loe Galaatlastele
6:7–8 ja leia, mida õpetas Paulus selle kohta, mida me võime oodata, kui seemneid
külvame. Pauluse õpetusi nendes salmides kutsutakse sageli lõikusseaduseks.

Loe Galaatlastele 6:9–10 ja leia, miks Paulus õpetas lõikusseadusest pärast seda, kui
kutsus galaatlasi aitama üksteisel evangeeliumi rajal püsida või sellele rajale tagasi
pöörduda.

Me õpime nendest salmidest, et kui me teeme usinasti head, siis me lõikame
oma tegude vilja.

5. Vasta pühakirjapäevikus vähemalt kahele küsimusele:

a. Kuidas võib lubadus sellest, mida me lõikuse ajal lõikame, aidata meil mitte
väsida (vt Gl 6:9) ega alla anda, kui püüame teisi teenida ja elada
evangeeliumi järgi?

24.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

471



b. Millal oled sina või on mõni su tuttav usinalt head teinud isegi siis, kui kohe
pole õnnistusi tulnud?

c. Kaalu palvemeelselt, kellel sa saad aidata evangeeliumi juurde tagasi
pöörduda. Selle inimese peale mõeldes pane kirja eesmärk, kuidas sa teda
aidata püüdes teed usinasti head isegi siis, kui ei näe kohe oma püüete
tagajärgi.

Nagu on kirjas salmides Galaatlastele 6:11–18, lõpetas Paulus oma kirja
Galaatlastele tunnistades, et Jeesuse Kristuse rahu ja arm on kõigi nendega, kellest
saavad usu kaudu Tema nimesse uuesti loodud.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Galaatlastele 1.–6. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

Vastused seemnete küsimustele: a) päevalilled, b) kõrvitsad, c) oad.
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Sissejuhatus kirja
efeslastele
Milleks seda kirja uurida?
Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et
„kiri efeslastele on kiri kogu maailmale, juutidele ja paganatele, abielunaistele ja
-meestele, lastevanematele ja lastele, isandatele ja orjadele. See oli Jumala mõte ja
tahe Pauluse päevil. See on inspireeriv hääl meie päevil. See on kiri üleüldise
abipalvega, mis kehtib kõigile.

‥ See sisaldab mõningaid Pauluse parimaid kirjutisi ja on dokument, milles
käsitletakse Jumala evangeeliumi põhialuseid kogu nende päästvas hiilguses.”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 2. kd, lk 489)

Efeslastele kirjutatud kirja uurimine võib inspireerida sind loobuma selle maailma
asjadest ja aidata sul kasvada vaimselt ning õppida veelgi rohkem osa saama
ühtsusest ja osadusest Kirikus.

Kes selle kirja kirjutas?
Kirja efeslastele kirjutas apostel Paulus (vt Ef 1:1).

Millal ja kus see kirjutati?
Paulus ütles, et kirja efeslastele kirjutades oli ta vangistuses (vt Ef 3:1, 4:1; 6:20). Kiri
efeslastele võib olla kirjutatud Pauluse esimese vangistuse ajal Roomas,
umbes 60–62 pKr (vt märksõna „Pauluse kirjad”. − Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org). Tol ajal hoiti Paulust koduarestis, kuid tal võis käia külalisi ja ta
võis õpetada evangeeliumi (vt Ap 28:16–31).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Piiblis on salmis Efeslastele 1:1 kirjas, et kiri efeslastele on mõeldud „pühadele, kes
on Efesoses”. Siiski ei sisalda kirja efeslastele varasem käsikiri sõnu „kes on
Efesoses”. See viitab võimalusele, et Paulus ei pruukinud kirjutada seda kirja
spetsiaalselt efeslastele, vaid pühade mitmele kogudusele, sealhulgas neile, kes olid
Efesoses. Efesos oli Pauluse kolmanda misjonirännaku ajal tema peakorteriks (vt
Ap 19:9–10; 20:31) ja ta oli sealsetesse inimestesse väga kiindunud (vt Ap 20:17,
34–38).

Selles kirjas kõneles Paulus paganatest Kiriku liikmetele (vt Ef 2:11), kes olid
võib-olla alles hiljuti usule pöördunud (vt Ef 1:15). Ta kirjutas, et aidata suurendada
nende vaimsust ja tunnistust, kes olid juba Kiriku liikmed. Tema peamine eesmärk
oli aidata nendel usule pöördunutel suurendada vaimseid teadmisi Jumala ja Kiriku
kohta (vt Ef 1:15–18; 3:14–19); tugevdada ühtsust, eriti paganatest ja juutidest
pühade vahel (vt Ef 2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9); ning innustada pühasid kurjuse
jõududele vastu seisma (vt Ef 4:17–5:18; 6:10–18). Paljud Efesose pühad elasid



piisavalt õigemeelselt, et saada pitseeritud igaveseks eluks (vt Ef 1:13; Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2. kd, lk 493–494).

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Efeslastele sisaldab palju õpetusi ja mõtteid, mis on viimse aja pühadele tuttavad,
muuhulgas ettemääramine, aegade täiuse ajajärk, lubaduse Püha Vaim, prohvetite
ja apostlite tähtsus, idee õigest ja ühtsest Kirikust ning mitmed Kiriku
organisatsiooni ametid, kutsed ja tegevused. Samuti sisaldab see kiri mõningaid
kõige ülevamaid õpetusi perekonna kohta, mida pühakirjades võib leida.

Sisukokkuvõte
Efeslastele 1:1–4:16. Paulus kirjutab pühade ettemääratusest võtta vastu
evangeelium; aegade täiuse ajajärgust; lubaduse Püha Vaimuga pitseerimisest;
päästmisest armu kaudu; paganatest ja juutidest pühade ühendamisest Kirikus;
ühest Issandast, ühest usust, ühest ristimisest; Kiriku eesmärgist ja Kiriku
organisatsioonist, mille aluseks on prohvetid ja apostlid ning peamiseks
nurgakiviks Jeesus Kristus. Paulus õpetab, et Jumal kogub aegade täiuse ajajärgul
kõik kokku Kristuses.

Efeslastele 4:17–6:24. Paulus julgustab pühasid igapäevaelus õigeid põhimõtteid
ellu rakendama. Ta innustab neid jätma maha vana inimese (meie eelnevad patud)
ja saama Kristuse kaudu uueks inimeseks. Ta annab nõu abielunaistele, -meestele,
lastele, lastevanematele, orjadele, isandatele ja kogudusele. Ta innustab pühasid
varustama endid kogu Jumala sõjavarustusega (vt Ef 6:11).



Apostel Paulust hoiti Roomas ühes
majas vangis.

24. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Efeslastele 1
Sissejuhatus
Apostel Paulus kirjutas kirja Efesose pühadele, et nad on evangeeliumi saamiseks
ette määratud. Ta kirjutas viimasest ajajärgust – ajajärgust, kus me praegu elame –,
mille ajal võtab Jumal Kristuses kokku kõik (vt Ef 1:10). Paulus õpetas, et me võime
ilmutuse kaudu õppida tundma Taevast Isa ja Jeesust Kristust.

Efeslastele 1:1–8
Paulus õpetab pühadele, et nad on evangeeliumi saamiseks ette määratud
Mõtle oma elus ajale, kui nõustusid vastu võtma tähtsa kohustuse. Kui ülesanne
muutus raskeks, kuidas andis sulle siis jõudu teadmine, et olid selle kohustusega
nõustunud ja et keegi usaldas selle täitmise sulle? Millise õnnistuse või tasu sa selle
kohustuse täitmisel said?

Selles kirjas püüdis apostel Paulus
tugevdada neid, kes olid juba Kiriku
liikmed, ning aidata äsja usule
pöördunutel suurendada vaimseid
teadmisi ja jääda oma lepingutele
ustavaks.

Loe Efeslastele 1:3–8 ja leia tõed, mida
Paulus pühadele õpetas, et aidata neil
jääda oma lepingutele ustavaks.

1. Vasta pühakirjapäevikus
küsimustele:

a. Millised on kaks-kolm põhiõpetust, mida sa õpetaksid, et aidata Kiriku
liikmetel oma lepingutele ustavaks jääda ja Kirikus aktiivsena püsida?

b. Kuidas saab nende tõdede mõistmine aidata kedagi, kes on otsustanud
ustavaks jääda?

Põhiõpetuste õppimine
Enne tunni alustamist uuri põhiõpetuste loetelu selle õpiku sissejuhatavates materjalides.
Põhiõpetuste õppimine aitab sul elada evangeeliumi järgi ja olla paremini valmis neid tähtsaid
tõdesid ka teistele õpetama. Püüa Efeslastele 1. peatükki uurides mõnesid neist tõdedest
paremini mõista.

Fraas „enne maailma rajamist” salmis Efeslastele 1:4 viitab surelikkusele eelnevale
elule ning fraasid „lapseõiguse osalisiks Jeesuse Kristuse kaudu” ja „ette ära
määrates” salmis Efeslastele 1:5 viitavad neile, kes olid valitud või ette määratud
surelikkuses evangeeliumi vastu võtma. Üks tõde, mida me nendest salmidest
õpime, on see, et Jumala lapsed olid ette määratud saama evangeeliumi
õnnistusi. Nende õnnistuste saamine oleneb meie ustavusest selles elus.
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Kui loed järgmisi sõnu teatmikust „Usule truu”, mõtle sellele, kuidas aitab
ettemääramise õpetuse mõistmine inimesel otsustada oma lepingutele ustavaks ja
Kirikus aktiivseks jääda:

„Surelikkusele eelnevas maailmas määras Jumal teatud vaimud nende sureliku elu jooksul
konkreetseid ülesandeid täitma. Seda kutsutakse ettemääramiseks.

Ettemääramine ei garanteeri, et inimesed saavad endale teatud kutsed või kohustused. Sellised
võimalused tekivad siin elus siis, kui käia õiglaselt ümber valikuvabadusega, just nagu
ettemääramine sai osaks surelikkusele eelnenud õiglase elu tagajärjel. ‥

Ettemääramise õpetus puudutab Kiriku kõiki liikmeid, mitte üksnes Päästjat ja Tema prohveteid.
Enne maa loomist anti ustavatele naistele teatud kohustused ja ustavad mehed olid ette
määratud täitma teatud preesterluse ülesandeid. Kuigi sa ei mäleta seda aega, olid sa kindlasti
nõus oma Isa teenistuses tähendusrikkaid ülesandeid täitma. Kui sa tõestad oma väärilisust,
antakse sulle võimalusi tol korral saadud ülesannete täitmiseks.” (Usule truu: evangeeliumi
teatmik, 2005, lk 26–27)

Kuidas võib selle mõistmine, et me oleme ette määratud saama evangeeliumi ja
selle paljusid õnnistusi, selleks et siin surelikkuses oma ülesandeid täita, aidata meil
oma lepingutele ustavaks jääda?

Efeslastele 1:9–12
Paulus räägib aegade täiuse ajajärgust
Otsi õpiku alguses olevast põhiõpetuste osast välja sõna ajajärgud definitsioon või
vaata pühakirjajuhis märksõna „Evangeeliumi ajajärk”. Loe selgitust selle kohta,
mis on ajajärk. Leia lugedes, millisel ajajärgul meie elame.

Millal algas loetu põhjal see ajajärk, kus me elame? ____________________

Loe Efeslastele 1:9–10 ja leia, millest kirjutas Paulus, mis juhtub meie ajajärgul ehk
„ aegade täiuse” ajajärgul. (Fraas „oma tahtmise saladuse” viitab Jumala plaanidele
ja eesmärkidele.)

Kui Paulus kirjutas, et „Kristuses kokku võetaks kõik” nii taevas kui maa peal (vt Ef
1:10), siis viitas ta taastamisele ja kõikide võtmete, vägede ja Jumala lubaduste
kokkutoomisele, mille Ta on ilmutanud oma lastele maailma algusest peale, lisaks
ka teadmine, mida pole kunagi veel ilmutatud (vt ÕL 128:18).

Me õpime Efeslastele 1:10 tõe: aegade täiuse ajajärgu ajal taastatakse kõik
eelmiste ajajärkude asjad.

Vanem B. H. Roberts Seitsmekümnest on selgitanud, kuidas iga eelnev ajajärk on
aegade täiuse ajajärguga seotud: „See on aegade täiuse evangeeliumi ajajärk ja
me näeme sellesse suubumas, otsekui vägevad jõed voolavad kiirustades
ookeani, kõiki eelnevaid evangeeliumi ajajärke, ühendades meid nendega. Ja me
näeme, et Jumal on teinud algusest peale nähtavaks ühe suure eesmärgi, milleks
on Tema laste päästmine. Ja nüüd on saabunud viimane päev, viimane

evangeeliumi ajajärk, mil maa peavad üle ujutama tõde, valgus ja õigemeelsus.” (Conference
Report, okt 1904, lk 73)
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2. Vanem Roberts õpetas,
et tõde, valgus ja

õigemeelsus peavad maa viimsel
ajajärgul üle ujutama. Kirjuta
pühakirjapäevikusse viis või rohkem
tõde, pühakirjakohta, lepingut ja
väge eelmistest ajajärkudest, mis on
aegade täiuse ajajärgul taastatud või
esile toodud. (Kui vajad abi, vaata
märksõna „Evangeeliumi
taastamine”. – Usule truu:
evangeeliumi teatmik, 2005, lk 28–32.)

3. Täida üks või mõlemad ülesanded:

a. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele: kuidas on aegade täiuse ajajärgul
elamine mulle õnnistuseks? Millised meie ajajärgu vahendid võimaldavad
evangeeliumi tõel ja valgusel maa üle ujutada?

b. Postita sotsiaalmeediasse selgitus ajajärkude kohta ja jaga, miks sa oled
tänulik, et elad sellel ajajärgul. Kui oled lõpetanud, kirjuta
pühakirjapäevikusse, milliseid tundeid sellise sõnumi postitamine sinus
tekitas.

Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud: „Mu
kallid vennad ja õed! See, mis siiani sel ajajärgul evangeeliumisõnumite
sotsiaalmeedias postitamiste alal on saavutatud, on hea algus, kuid siiski kõigest
väike piisk. Ma kutsun teid üles aitama muuta see piisk üleujutuseks. ‥ Ma
õhutan teid täitma maa sõnumitega õigemeelsusest ja tõest – sõnumitega, mis
on autentsed, arusaamu avardavad ja kiiduväärsed – ning sõna otseses mõttes

maailma üle ujutama.” (To Sweep the Earth as with a Flood, Brigham Young University Campus
Education Week devotional, 19. aug 2014, LDS.org)

Mida sa teed, et aidata maad õigemeelsuse ja tõe sõnumitega üle ujutada? Mõtle,
kuidas sa saad sel ajajärgul taastatud tähendusrikkaid tõdesid jagada nendega, kes
on su lähedal, ja nendega, kes elavad kaugel.

Paulus õpetas salmides Efeslastele 1:11–12, et Jeesuse Kristuse kaudu saavad
pühadest Jumala kuningriigi pärijad.

Efeslastele 1:13–23
Paulus õpetab Lubaduse Pühast Vaimust
Loe Efeslastele 1:13–14 ja leia õnnistus, mille pühad said tänu oma ustavusele ning
sellele, et usaldavad Jeesust Kristust ja usuvad Temasse.

Olla „ kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga” tähendab, et Püha Vaim
„tunnistab isale, et päästvad talitused on tehtud õigesti ja et nendega seotud
lepingutest on kinni peetud” (märksõna „Lubaduse Püha Vaim”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org). Fraas „meie pärandi tagatis” salmis Efeslastele 1:14 viitab sellele,
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et kui ustavad pühad on pitseeritud Lubaduse Püha Vaimuga, saavad nad isikliku
kinnituse selle kohta, et nad pärivad lõpuks selestilise kuningriigi. (Loe kutsumise
ja väljavalimise kohta veel 2. Peetrusele 1 ja selle peatüki kommentaare 30.
õppenädala 1. päeva õppetunnist.)

Nagu on kirjas salmides Efeslastele 1:15–16, rääkis Paulus pühadele, et ta tänas
lakkamatult Jumalat nende ustavuse eest. Loe Efeslastele 1:17–18 ja leia, mida
Paulus palves palus, et Jumal pühadele annaks.

Mõtle, mida õpetavad need salmid meile selle kohta, kuidas me saame Taevast Isa
tundma õppida.

Me võime tunda nendest salmidest ära tõe, et me saame Taevast Isa tundma
õppida ilmutuse vaimu kaudu.

Lugedes vanem David A. Bednari sõnu, märgi ära, mida ta ilmutuse
vaimust õpetas:

„Ilmutus on Jumala viis suhelda oma lastega maa peal. See on üks suurimaid
õnnistusi, mis on seotud Püha Vaimu anni ja pideva kaaslusega. Prohvet Joseph
Smith on õpetanud: „Püha Vaim on ilmutaja” ja „ükski inimene ei saa Püha
Vaimu ilma ilmutusi saamata” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph
Smith, 2007, lk 132).

Ilmutuse vaim on kättesaadav igale inimesele, kes pattude andekssaamiseks on
õige preesterluse volituse kaudu saanud päästva ristimistalituse vette kastmise teel ja Püha
Vaimu anni käte pea peale panemise teel. Ilmutuse vaim antakse neile, kes tegutsevad usus, et
täita preesterluse kutset võtta vastu Püha Vaim. See õnnistus pole üksnes ees istuvatele Kiriku
juhtidele, pigem peaks see kuuluma iga mehe, naise ja vastutusikka jõudnud lapse ellu, kes on
teinud püha lepingu. See peaks nende elu mõjutama. Siiras soov ja väärilisus kutsuvad meie ellu
ilmutuse vaimu.” (Ilmutuse vaim. – 2011. a kevadine üldkonverents)

Mõtle, kuidas saab Püha Vaim aidata meil Taevast Isa tundma õppida.

4. Kirjuta pühakirjapäevikus, kuidas on Püha Vaimu kaudu saadud
ilmutus aidanud sul või mõnel su tuttaval Taevast Isa paremini

tundma õppida.

Püha Vaimu kaasluse väärilisena elamine võib aidata sul Taevast Isa paremini
tundma õppida.

Paulus jätkas salmides Efeslastele 1:19–23 õpetamist pühade pärandist ja Jeesuse
Kristuse positsioonist Tema Kiriku juhina.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Efeslastele 1. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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25. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Efeslastele 2–3
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas pühadele Efesoses, et kõik patused võidakse päästa Jumala
armu läbi ning et juudid ja paganad olid saanud Jumala majapidamises üheks.
Samuti selgitas Paulus, et Jeesuse Kristuse Kirik on rajatud apostlite ja prohvetite
alusele, ning väljendas soovi, et pühad kogeksid Jeesuse Kristuse armastust.

Efeslastele 2
Paulus õpetab, kuidas Jeesuse Kristuse veri päästab nii juudid kui ka paganad
Mõtle ajale, kui võisid tunda end teiste poolt kõrvale jäetuna või teistest eraldatuna.

Ajal, kui apostel Paulus kirjutas kirja efeslastele, tundsid mõned juutidest Kiriku
liikmed, et nad on tähtsamad kui paganatest pöördunud, sest juudid olid
sünnijärgsed iisraellased ja mehed olid ümber lõigatud.

Loe Efeslastele 2:1–3 ja leia, kuidas Paulus kirjeldas nii paganatest pühade (teid ja te
1. ja 2. salmis) kui juutidest pühade (me 3. salmis) vaimset seisundit enne Päästja
poole ja Tema Kirikusse pöördumist. Fraas „õhuvalla vürst” (2. salmis) viitab
kuradile ja tema mõjule kogu maailmas.

• Milline oli 1. ja 2. salmi kohaselt paganate vaimne seisund enne usule
pöördumist? ____________________

• Milline oli 3. salmi kohaselt Pauluse ja juutide vaimne seisund enne usule
pöördumist? ____________________

Paulus kirjeldas nii paganaid kui ka juute nende pattude tõttu vaimselt surnutena
ehk Jumalast eraldatutena (vt 1. salm). Nad järgisid või ihaldasid lihalikke asju ja
seepärast tõmbasid enda peale Jumala raevu.

Loe Efeslastele 2:4–6 ja leia, milline oli paganatest ja juutidest pühade vaimne
seisund pärast nende usule pöördumist. Fraas „taevalikku olukorda” 6. salmis
viitab selestilisele kuningriigile (vt Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 kd, 1965–1973, 2. kd, lk 500).

Pane tähele, et pärast nende pöördumist äratas Issand ellu nii juudid kui ka
paganad ehk muutis nad elavaks vaimsest surmast ja patusest olukorrast. Me
räägime sellest kui vaimsest uuestisünnist ehk pattudest päästmisest.

Loe Efeslastele 2:7–10 ja leia, mis võimaldas paganatel ja juutidel seda
muutust teha.

Me õpime nendest salmidest tõe: Jumala armu abil võib terve inimkond saada
päästetud, kui neil on Temasse usku.

Tõeline usk Jeesusesse Kristusesse ajendab meid Teda järgima ja häid tegusid
tegema. Pane tähele, et Paulus rõhutas, et me ise ei saa ennast päästa, olgu meie
teod kuitahes head (vt Ef 2:8–9). President Dieter F. Uchtdorf Esimesest
Presidentkonnast on selgitanud, miks me vajame Jumala armu:
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„Kuna me kõik oleme „pattu teinud ja ‥ Jumala aust ilma” [Rm 3:23] ning kuna
„miski, mis pole puhas, ei saa siseneda Jumala kuningriiki” [1Ne 15:34], ei ole
meist keegi vääriline Jumala juurde tagasi minema.

Isegi kui me teeniksime Jumalat kogu hingest, ei oleks sellest küllalt, sest
oleksime ikkagi „tühised teenijad” [Mo 2:21]. Me ei või oma teed taevasse välja
teenida; meid takistavad õigluse nõuete barjäärid, mille ületamiseks me ise

jõuetud oleme.

Kuid kõik ei ole kadunud.

Jumala arm on meie suur ja igavene lootus.

Läbi Jeesuse Kristuse lepituse rahuldab halastuse plaan õigluse nõuded [vt Al 42:15] „ja
valmistab inimestele vahendid, mille läbi neil võiks olla usku meeleparanduseks” [Al 34:15].

Kuigi meie patud võivad olla helepunased, võivad nad saada lumivalgeks [Js 1:18]. Kuna meie
armas Päästja „andis iseenese lunastushinnaks kõikide eest” [1Tm 2:6], on sissepääs Tema
igavesse kuningriiki meile avanenud [vt 2Pt 1:11].

Värav on avatud! ‥

Et pärida seda hiilgust, on meil vaja enamat kui avatud värav, me peame sellest väravast sisse
minema muutunud südame sooviga – muutusega, mis on nii suur, et pühakirjad kirjeldavad seda
kui olla „uuesti sündinud; jah, Jumalast sündinud, muudetud meie maisest ja langenud seisundist
õigemeelsuse seisundisse, olles Jumala poolt lunastatud ja saades tema poegadeks ja tütardeks”
[Mo 27:25]. ‥

Arm on Jumala and ja meie soov olla kuulekas Jumala igale käsule võrdub meie sureliku käe
väljasirutusega, et võtta vastu see meie Taevase Isa püha kingitus.” (Armu and. – 2015. a
kevadine üldkonverents)

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas aitab usu rakendamine
Jeesusesse Kristusesse ja pattudest meeleparanduse tegemine meil

Jumala armu annist osa saada?

Kõrvaloleval pildil on näha osa
Jeruusalemma Heroodese templi
maketist. Nool näitab lahutavat
vaheseina (vt Ef 2:14) templi välisõues.
Kuna paganad ei olnud sünni järgi
iisraellased, oli neil Moosese seaduse
järgi keelatud minna sellest seinast
edasi templi pühamatesse kohtadesse.
Neid peeti „kaugel ära Iisraeli
kodakondsuse õigusest ja võõrad
tõotuse lepingule” (Ef 2:12). Füüsiline
lahutav vahesein sümboliseerib vaimset lahusolekut, mis eksisteeris juutide ja
paganate vahel enne Peetruse saadud ilmutust, et evangeeliumi tuleb jutlustada
paganatele.

Loe Efeslastele 2:12–15 ja leia, mis lõhkus maha juutide ja paganate vahelise
barjääri. Sõna vaen 14. salmis tähendab „lepitamatu vastuolu, vaenulikkus ja viha”
(märksõna „Vaen, vihavaen”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Mis liitis nende salmide kohaselt paganad ja juudid ühte?
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Kujundlik vahesein, mis lahutas vaimselt juute ja paganaid, kõrvaldati Kristuse vere
kaudu (lepitus) ja nad muutusid „üheks uueks inimeseks” (Ef 2:15) ehk
ühteliidetud kehaks ehk rühmaks Kristuses. Soovi korral kirjuta salmide Efeslastele
2:12–15 juurde tõde: kui tuleme Jeesuse Kristuse juurde ja saame osa Tema
armust, saame Jumala pühadega üheks.

Loe Efeslastele 2:16–19 ja leia fraasid, mis rõhutavad tõde, et kui tuleme Jeesuse
Kristuse juurde ja saame osa Tema armust, saame Jumala pühadega üheks.

Mõtle, miks on sinu arvates tähtis, et me seda tõde tänapäeval mõistaksime ja
Kirikus rakendaksime.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas me saame aidata teistel saada Kirikus kaaskodanikeks (vt Ef 2:19) või
tunda end taas niimoodi, mitte aga võõrastena?

b. Millal on keegi aidanud mul tunda end pühade kaaskodanikuna, mitte
võõrana?

c. Millal olen püüdnud aidata kellelgi end niimoodi tunda?

Mõtle kellelegi, keda tunned, kes võiks Kiriku tegevustes osalemisest kasu saada.
Kutsu seda inimest mõnele peagi toimuvale üritusele või Kiriku koosolekule ning
pinguta püsivalt selle nimel, et see inimene tunneks end koguduses oodatuna.

Loe Efeslastele 2:20–22 ja leia, mis oli Pauluse õpetuse järgi Kiriku aluseks.

Lõpeta järgmine tõde õpetuste järgi, mida Paulus neis salmides õpetas: Issanda
Kirik on rajatud ____________________, kus Jeesus Kristus ise on
____________________.

Nurgakivi on suur kivi, mis pannakse vundamendi nurka, et anda kogu hoonele
tugevust ja stabiilsust.

Mil moel on Jeesus Kristus Kiriku
peamiseks nurgakiviks (Ef 2:20)?
____________________

Mõtiskledes salmidele Efeslastele
2:21–22, mõtle, mis toimub selle
nurgakivi tõttu kogu ülejäänud
Kirikuga.

3. Vasta pühakirjapäevikus
küsimustele:

a. Mil moel moodustavad apostlid ja prohvetid Kiriku ülejäänud aluse?

b. Kuidas tagab see alus Kiriku stabiilsuse ja kaitseb seda kuradi
rünnakute eest?

25.  ÕPPENÄDAL:  1 .  PÄEV

481



Efeslastele 3
Paulus räägib Efesose pühadele oma soovidest
Nagu on kirjas salmides Efeslastele 3:1–16, jutlustas apostel Paulus Jeesusest
Kristusest ja õpetas, et Tema kaudu võivad paganatest saada Iisraeli kaaspärijad (vt
6. salm) ja Jumala tõotuste osalised. Pauluse teenimiseks oli Jeesuse Kristuse
evangeeliumi jutlustamine paganatele.

Loe Efeslastele 3:17–19 ja leia, mida Paulus soovis, et pühad mõistaksid ja
tunneksid.

Mida Paulus nende salmide kohaselt soovis, et pühad mõistaksid ja tunneksid?
____________________

Me õpime salmidest Efeslastele 3:1–19, et apostlid ja prohvetid soovivad aidata
Jumala lastel mõista ja tunda Jeesuse Kristuse armastust.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas aitavad apostlid ja prohvetid Jumala lastel tänapäeval aru saada
ülenduse õnnistustest ja tunda Jeesuse Kristuse armastust?

b. Millal on apostlite ja prohvetite õpetused aidanud mul elus aru saada
ülenduse õnnistustest ja tunda Jeesuse Kristuse armastust?

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Efeslastele 2. ja 3. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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25. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Efeslastele 4–6
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas kirjas Efesose pühadele, et Issand rajas oma Kiriku ja kutsus
juhid, et pühasid täiustada ja ühendada. Samuti innustas ta Kiriku liikmeid oma
endist elu maha jätma ja alustama uut elu Kristuse järgijatena. Seejärel õpetas
Paulus pühadele, kuidas tugevdada oma peresuhteid, ja innustas neid Saatana
kiusatustele vastu seismiseks varustama end „kogu Jumala sõjavarustusega” (Ef
6:11).

Efeslastele 4:1–16
Paulus õpetab Jeesuse Kristuse Kiriku tähtsusest
Mõtiskle järgmise kahe olukorra üle:

• Õpetaja küsib koolis sinu klassi arvamust ühel vaidlust tekitaval teemal. Kui
õpilased oma arvamusi avaldavad, märkad sa, et enamik neist toetab
seisukohta, mis ei ole kooskõlas Kiriku õpetustega.

• Sinu maa seadusandjad kavatsevad muuta seaduslikuks käitumise, mis on
Kiriku juhtide õpetuste kohaselt vale.

Miks võivad sellised olukorrad olla Kiriku liikmete jaoks keerulised?
____________________

Leia salme Efeslastele 4:1–16 uurides tõde, kuidas sa saad selles muutuvate
väärtushinnangute ja tõekspidamistega maailmas teada, mis on õige ja mis vale.

Loe Efeslastele 4:1–6 ja leia, mida õpetas apostel Paulus Kiriku ja selle
õpetuse kohta.

Mida pidas Paulus sinu arvates silmas, kui õpetas, et on „üks Issand, üks usk, [ja]
üks ristimine” (Ef 4:5)?

Pauluse ajal oli maa peal ainult üks tõeline Jeesuse Kristuse Kirik. Nii on see ka
meie päevil (vt ÕL 1:30).

Nagu on kirjas Efeslastele 4:7–10, õpetas Paulus, et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu
on meile kõigile antud võimalus saada Jumala armu and (Tema suutlikuks tegev
vägi meid päästa). Ta õpetas ka, et Kristus andis inimkonnale teisi ande.

Loe Efeslastele 4:11 ja leia, millised ametid Issand oma Kirikule andis või seal rajas.
(Efeslastele 4:11–14 on kuldsalm. Võiksid selle soovi korral eriliselt ära märkida, et
seda tulevikus üles leida.)

Tänapäeval Jeesuse Kristuse Kirikus kasutusel olevad preesterluse ametite
nimetused ei pruugi olla samad, mis olid Pauluse ajal, ja Jeesuse Kristuse algkirikus
ei pruukinud olla kõiki kutseid, mis on tänapäeva Kirikus. Näiteks prohvet Joseph
Smithi õpetuse järgi on evangeeliumikuulutaja patriarh (vt Teachings of Presidents
of the Church: Joseph Smith 2007, lk 140). Pastor on aga karjane ehk see, kes juhib
karja – sobiv kirjeldus tänapäeva piiskoppidele, kogudusejuhatajatele,
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vaiajuhatajatele ja ringkonnajuhatajatele. Soovi korral kirjuta oma pühakirja nende
sõnade tänapäevased vasted.

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse järgmine lõpetamata tõde: Issand on
kutsunud apostlid, prohvetid ja teised Kiriku juhid, et aidata ‥ (Sa

kirjutad siia lisa.)

Loe Efeslastele 4:12–13 ja leia, mida õpetas Paulus sellest, miks Issand andis
Kirikule apostlid, prohvetid ja teised juhid.

Pane tähele, et Issand andis oma Kiriku liikmetele apostlid, prohvetid ja teised
Kiriku juhid, et pühasid täiustada. Lisa see fraas pühakirjapäevikusse kirjutatud
lõpetamata tõele. Samuti kirjuta pühakirjapäevikusse mõned viisid, kuidas apostlid,
prohvetid ja teised Kiriku juhid aitavad meil täiuslikumaks saada.

Loe Efeslastele 4:14 ja leia veel üks põhjus, miks Issand andis oma Kirikule
apostlid, prohvetid ja teised juhid.

Me õpime sellest salmist, et Issand andis pühadele need juhid, et neid valeõpetuste
eest kaitsta. Lisa see fraas pühakirjapäevikusse kirjutatud lõpetamata tõele.

Me õpime salmidest Efeslastele 4:11–14 tõe: Issand on kutsunud apostlid,
prohvetid ja teised Kiriku juhid, et aidata täiustada pühasid ja kaitsta neid
valeõpetuste eest.

Mõtle, mis võib juhtuda laevaga, mida
vesi raevuka tormi ajal vees pillutab.

2. Loe õppetunni alguses
olnud olukorrad uuesti

läbi. Seejärel vasta
pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas saab laeva, mida
tormised veed ja raevukad
tuuled pillutavad, võrrelda
kellegagi, „keda õõtsutatakse ja kõigutatakse” (Ef 4:14) valeõpetuste ja
avaliku arvamuse muutlikute tuulte poolt?

b. Kuidas aitavad apostlite, prohvetite ja teiste Kiriku juhtide õpetused Jumala
järgijatel nendes rahututes vetes navigeerida ja turvaliselt Taevase Isa
juurde naasta?

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas on apostel, prohvet, patriarh,
piiskop või õpetaja aidanud sul vaimselt areneda ja kasvada või

aidanud sind kaitsta valeõpetuse ja pettuse eest. Kui inimene, kelle sa valid, on
kohalik juht, võiksid kaaluda sellele inimesele kirja kirjutamist, et avaldada tänu
ja kirjeldada, kuidas ta on sind aidanud.

Loe Efeslastele 4:15–16 ja leia viis, kuidas Kiriku juhid peaksid meile evangeeliumi
tõdesid õpetama.

Kuldsalmid – Efeslastele 4:11–14
4. Selleks, et aidata harjutada salmides Efeslastele 4:11–14 õpetatud

õpetuse selgitamist, õpeta pereliikmele või sõbrale, miks Issand
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rajas oma Kiriku ja kutsus juhid seal teenima. Kasuta kindlasti õpetamise ühe
osana Pauluse õpetusi salmides Efeslastele 4:11–14. Kui oled õpetamise
lõpetanud, palu oma õpilasel sinu pühakirjapäevikusse allkiri kirjutada.

Efeslastele 4:17–32
Paulus innustab pühasid loobuma kurjast ja saama Jeesuse Kristuse kaudu uueks
Paljud inimesed, kellele Paulus Efesoses kirjutas, olid hiljuti Kirikusse pöördunud.
Leia salme Efeslastele 4:17–32 uurides, mida Paulus nendele Kiriku liikmetele
õpetas, et nad Jeesuse Kristuse jüngritena tegema peavad.

Loe Efeslastele 4:17–20 ja leia sõnad või fraasid, mis kirjeldavad Kirikuga mitte
liitunud paganate vaimset seisundit. Pane tähele, mis oli Pauluse sõnul põhjuseks,
miks teised paganad olid sellises vaimses seisundis.

Loe Efeslastele 4:21–24 ja leia, mis oli aidanud Kiriku liikmetel teistest inimestest
erinevaks muutuda. Võiksid leitu pühakirjas ära märkida.

Mida ütles Paulus inimesele, kellele oli õpetatud, et tõde peab „ära heit[m]a” (Ef
4:22)? ____________________

Me riietume uue inimesega (vt Ef 4:24), kui elame iga päev usinalt Jeesuse Kristuse
evangeeliumi järgi, arendades usku Kristusesse, parandades meelt pattudest,
saades päästvaid talitusi ja pidades kinni käskudest. Me võime Pauluse õpetustest
tunda ära tõe: Jeesuse Kristuse jüngrid heidavad ära oma vanad, patused teed
ja võtavad omaks uued, õigemeelsed teed.

Loe Efeslastele 4:25–32 ja leia, mille peavad Kristuse jüngrid ära heitma (vt 22.
salm) või mis peab jääma maha (vt 31. salm) ja millega peavad Kristuse jüngrid
riietuma (vt 24. salm). Sa võiksid leitu pühakirjas ära märkida. Pane tähele, et
Joseph Smithi tõlge salmile Efeslastele 4:26 algab sõnadega „Kas te võite vihastuda
ja siiski mitte teha pattu?”. (Ingliskeelne VAP Piibel Ephesians 4:26, joonealue
märkus a.)

5. Joonista pühakirjapäevikusse pilt või kirjelda lugu, mis näitlikustab,
kuidas võib käituda inimene, kes peab oma patuse loomuse ühes

Pauluse poolt kirjeldatud asjas kõrvale heitma. Joonista ka pilt või kirjelda lugu,
mis näitlikustab, kuidas sama inimene võiks käituda, kui ta tuleb Kristuse
juurde ja saab uueks inimeseks. Võiksid soovi korral seda ülesannet täites
joonistada kas enda või kellegi teise kogemusest.

Pea meeles, et vanade käitumisviiside kõrvaleheitmine ja Jeesuse Kristuse täielik
järgimine on pidev protsess, mitte ühekordne ettevõtmine.

Efeslastele 5–6
Paulus annab pühadele nõu nende suhete ja „endid kogu Jumala sõjavarustusega”
varustamise kohta
Me loeme Efeslastele 5. peatükist, et apostel Paulus õpetas Kiriku liikmetele, et nad
peaksid kasutama Päästja suhet Kirikuga kui juhist suhetes oma perekonna ja
teistega. Fraas „olge allaheitlikud üksteisele” salmis Efeslastele 5:21 tähendab teiste
endast ettepoole asetamist ja fraas „Kristuse kartuses” viitab sellele, et me Jumalat
armastame ja austame.
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Loe Efeslastele 6:1–4 ja leia Pauluse nõuanne lastele nende suhete kohta oma
vanematega.

Mõtiskle, kuidas su peresuhted muutuvad selle nõuande järgimisel tugevamaks.

Olles õhutanud Kiriku liikmeid riietuma uue inimesega (vt Ef 4:24), et muutuda
õigemeelseks ja pühaks, andis Paulus neile nõu panna selga teistsuguseid
kaitsevahendeid.

Loe Efeslastele 6:11–13 ja leia, mida Paulus õpetas, millega Jumala pühad peaksid
end varustama.

Milline oli Pauluse sõnul põhjus, miks me peaksime „varusta[ma] endid kogu
Jumala sõjavarustusega” (Ef 6:11)? Soovi korral võid need põhjused pühakirjas ära
märkida.

Loe Efeslastele 6:14–17 ja leia vaimse sõjavarustuse osad, millest Pauluse sõnul
kogu Jumala sõjavarustus koosneb.

Kuidas saab nende sõjavarustuse osade kasutamine aidata meil pattu vältida? Mida
sa saad teha, et iga päev kogu Jumala sõjavarustus selga panna?

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Efeslastele 4.–6. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja filiplastele
Milleks seda kirja uurida?
Kirjas filiplastele julgustas apostel Paulus Filipi pühasid ja manitses neid olema
vankumatud ühtsuses ning usu kaitsel koostööd tegema. Ehk on üheks
tähtsaimaks põhimõtteks, mida Paulus kirjas filiplastele õpetas, see, et Jumala poole
palvetamine ja Tema usaldamine toob „Jumala rahu, mis on ülem kõigest
mõistusest” (Fl 4:7). Uurides selles kirjas Pauluse julgustavaid sõnumeid, aitab see
sind, kui püüad ustavalt lõpuni vastu pidada. Püüdes Kristust järgida, võid ka sina
saada enesekindlust, nagu sai Paulus, ja kuulutada: „Ma suudan kõik temas, kes
mind teeb vägevaks” (Fl 4:13).

Kes selle kirja kirjutas?
Kuigi Timoteost mainitakse koos Paulusega kirja tervituses (vt Fl 1:1), kirjutas kirja
filiplastele Paulus. Seda kinnitab mina-vormi kasutamine kogu kirja jooksul ja viide
Timoteosele salmis Filiplastele 2:19. Timoteos võis olla Paulusele kirjutajaks,
kirjutades kirja tema tsiteerimise järgi.

Millal ja kus see kirjutati?
Paulus kirjutas tõenäoliselt kirja filiplastele millalgi 60. ja 62. aasta vahel, kui ta oli
Roomas vangis (vt Fl 1:7, 13, 16; vt ka Ap 28:16–31; märksõna „Kiri filiplastele”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Filipi oli esimeseks kohaks Euroopas, kus Paulus ametlikult evangeeliumi kuulutas
ja Kiriku koguduse rajas (vt Ap 16:11–40; märksõna „Pauluse kirjad”. –
Pühakirjajuht). Üheks põhjuseks, miks Paulus seda kirja kirjutas, oli väljendada
tänulikkust Filipi pühade armastuse ja rahalise abi eest, mis talle teise
misjonirännaku ja Roomas vangis oleku ajal osaks sai (vt Fl 1:3–11; 4:10–19; vt ka
pühakirjajuhist märksõna „Pauluse kirjad”).

Paulus kiitis samuti Filipi pühasid nende usu eest Jeesusesse Kristusesse ja andis
neile nõu vastavalt infole, mida ta oli Filipi jüngrilt Epafroditoselt nende kohta
saanud (vt Fl 4:18). Pauluse nõuanne sisaldas innustust olla alandlikud ja ühtsed (vt
Fl 2:1–18; 4:2–3). Samuti hoiatas ta filiplasi, et nad oleksid teadlikud pahelistest
kristlastest nagu need, kes õpetasid, et usulepöördumiseks on vajalik
ümberlõikamine. Sellised inimesed (keda sageli kutsuti juuditavade järgijateks)
kuulutasid valelikult, et uued pöördunud peavad enne kristlikuks hakkamist
järgima Vana Testamendi kunagist ümberlõikamise seadust (vt Fl 3:2–3).



Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Kirja filiplastele kutsutakse sageli vanglakirjaks, koos kirjadega efeslastele,
kolosslastele ja Fileemonile. Kuigi kiri on kirjutatud vanglas, peavad teadlased kirja
filiplastele Pauluse kõige rõõmsamaks kirjutiseks. Paulus väljendas Kiriku liikmetele
tänu, armastust ja kindlust; kirjeldas ohverdusi, mida ta oli Jeesuse Kristuse
järgimiseks teinud, ja andis Filipi pühadele juhiseid õigemeelse elu põhimõtete
kohta. Õpilased võivad tunda salmis Filiplastele 4:8 ära mõned sõnad, mida
kasutatakse kolmeteistkümnendas usuartiklis, mille prohvet Joseph Smith
kirja pani.

Paulus kirjeldas luuleliselt Päästja armulikku tegu tulla surelikkusele eelneva elu
jumalikkusest surelikku ellu, kus Ta kannatas surma ristil (vt Fl 2:3–8). Olles oma
jumaliku missiooni täitnud, on Jeesus Kristus nüüd ülendatud ja tuleb päev, mil
Tema ees nõtkuvad kõik põlved ja iga keel tunnistab, et Jeesus Kristus on Issand (vt
Fl 2:10–11). Paulus ilmutas, et tema sisemine kindlus ja jõud tuleb Jeesusest
Kristusest (vt Fl 4:13).

Sisukokkuvõte
Filiplastele 1. Paulus tänab Filipi pühasid osaduse eest. Ta õpetab, et vastuseis,
mida ta oli Issandat teenides kogenud, sealhulgas vangistus, on evangeeliumi edasi
viinud. Ta innustab Kiriku liikmeid, et nad oleksid usu kaitsmisel kindlalt ühtsed.

Filiplastele 2. Paulus innustab taas Kiriku liikmeid, et nad oleksid ühtsed, ja juhib
tähelepanu Jeesuse Kristuse eeskujule, kes alandus, et tulla surelikkusesse, olles
eeskujuks armastusest, kuulekusest ja alandlikkusest. Ühel päeval tunnustavad kõik
Jeesust Kristust Päästjana. Paulus annab Kiriku liikmetele nõu teenida välja
oma pääste.

Filiplastele 3. Paulus hoiatab juudi tavade järgijate eest. Ta kirjeldab oma
varasemat elu variserina ja kuidas ta vabatahtlikult kõigest loobus, et Jeesust
Kristust järgida. Ta õhutab pühasid järgima tema eeskuju pääste nimel edasi
pürgides. Paulus selgitab, et Jeesus Kristus muudab meie füüsilised kehad
samasugusteks ülendatud kehadeks, nagu on Tema keha.

Filiplastele 4. Paulus innustab pühasid tundma alati rõõmu Issandast. Ta õhutab
pühasid, et nad asendaksid oma ärevuse palve ja tänuga, lubades, et nad naudivad
Jumala rahu, mis ületab kogu mõistmise. Paulus manitseb Kiriku liikmeid, et nad
mõtleksid asjadele, mis on ausad, õiged, tõsised, kasinad, armsad, head kuulda ja
vooruslikud. Ta tunnistab, et võib teha kõiki asju Jeesuse Kristuse kaudu, kes annab
talle väge.



25. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Filiplastele 1–3
Sissejuhatus
Apostel Paulus innustas pühasid Filipis Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elamisel
koos töötama. Ta andis neile nõu järgida Päästja alandlikku ja isetut eeskuju ning
õpetas, et Jumal töötas koos nendega, et nad saaksid päästetud. Paulus kirjeldas
ohverdusi, mida ta oli teinud, et järgida Jeesust Kristust.

Filiplastele 1
Paulus kirjeldab õnnistusi, mis tulevad vastuseisust
Milliseid sõnu sa kasutaksid, et täita president Brigham Youngi tsitaadis
olevad lüngad?

„Iga kord, kui te annate „mormoonluse” pihta löögi, lööte te seda
____________________; te ei löö seda kunagi ____________________. See
on Kõikvõimsa Issanda korraldus.” (Teachings of Presidents of the Church:
Brigham Young, 1997, lk 264)

(Sa leiad vastused hiljem õppetunni jooksul.)

Millised on mõned näited kas ajaloost või tänapäevast, mille puhul inimesed andsid
lööke või olid vastu Päästja Kirikule ja Tema järgijatele? ____________________

Leia Filiplastele 1. peatükki uurides tõde, mis võib aidata mõista, kuidas võib
vastuseis Issanda tööd mõjutada.

Leia kõrvalolevalt apostel Pauluse misjonirännakute kaardilt Filipi linn.
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Paulus rajas Kiriku koguduse Filipis teise misjonirännaku ajal (vt Ap 16). Hiljem
kirjutas ta filiplastele kirja, tõenäoliselt ise sel ajal Roomas vangis olles. Me loeme
Filiplastele 1:1–11, et Paulus väljendas Filipi pühadele oma tänu ja armastust.

Loe Filiplastele 1:12–14 ja leia, mis oli selle tulemuseks, et Paulus koges oma
misjonitöö püüetes vastuseisu.

Nagu nendes salmides kirjeldatakse, koges Paulus vastuseisu, mis andis
„evangeeliumile veel rohkem hoogu” (Fl 1:12). Inimesed kogu „kohtukojas” ehk
sõjaväe peakorteris teadsid, et Paulus oli vangis Jeesusest Kristusest jutlustamise
eest. Pauluse vangistus inspireeris ka teisi Kiriku liikmeid julgemalt evangeeliumi
jutlustama.

Me õpime salmidest Filiplastele 1:12–14, et vastuseis, mida me Jeesust Kristust
järgides kogeme, võib aidata Tema tööd edasi viia.

Täida president Youngi tsitaadis ära lüngad, kasutades sõnu ülespoole ja allapoole.

1. Kujuta ette, et sa kirjutad blogis või ajalehes. Kirjuta
pühakirjapäevikusse kahe või kolme tõestisündinud olukorra kohta

pealkiri, kus vastuseis aitas Päästja tööd edasi viia. Need lood võivad olla pärit
pühakirjadest või sinu tuttavate elust. (Näiteks pealkiri: „Misjonitöövastased
meeleavaldused tekitavad inimestes huvi kohalikelt misjonäridelt evangeeliumi
sõnumit õppida.”)

Nagu on kirjas salmides Filiplastele 1:15–26, õpetas Paulus, et mis temaga ka ei
juhtuks, on see Päästja austuseks.

Loe Efeslastele 1:27–30 ja leia, mida Paulus Filipi pühasid evangeeliumi heaks
tegema innustas.

Joseph Smithi tõlkes salmile Filiplastele 1:28 on kirjas: „Ega lase vastastel, kes
hülgavad evangeeliumi, end millegagi heidutada, mis toob neile hävingut; kuid
sulle, kes sa evangeeliumi vastu võtad, päästet ja seda Jumalalt.”

25.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

490



Pane salmides Filiplastele 1:27–30 tähele, mida Kiriku liikmed Päästja nimel
kogevad. Mõtle, kuidas Filipi pühasid oleks õnnistatud, kui nad oleksid jätnud
meelde, et vastuseis, mida nad Jeesust Kristust järgides kogesid, oleks aidanud
Tema tööd edasi viia.

Filiplastele 2
Paulus õpetab Päästja alandumisest ja annab pühadele nende päästega seotud
juhiseid
Loe Efeslastele 2:2–4 ja leia, millist nõu apostel Paulus Filipi pühadele andis.

Loe Filiplastele 2:5–9 ning märgi ära sõnad ja fraasid, mis näitavad, et Jeesus
Kristus oli alandlik ja omakasupüüdmatu.

Me võime õppida Pauluse õpetustest nendes salmides põhimõtte: kui me järgime
Jeesuse Kristuse eeskuju alandumisest ja omakasupüüdmatust murest teiste
suhtes, siis me võime muutuda veelgi ühtsemaks.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millisel viisil võime järgida Päästja eeskuju alandumisest ja
omakasupüüdmatusest oma peres, koolis ja koguduses?

b. Millal oled näinud inimesi seadmas teiste vajadusi enda omadest
kõrgemale? Kuidas on need püüded ühtsust suurendanud?

Nagu on kirjas salmides Filiplastele 2:9–11, õpetas Paulus, et lõpuks „nõtkuksid
kõik põlved” ja „iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand”. Võta hetk aega, et
seda hetke ette kujutada, ja mõtle, milliseks sa loodad, et see kogemus sinu jaoks
kujuneb.

Loe Filiplastele 2:12–13 ja leia, mida Paulus soovitas filiplastel teha, et nende
kogemus Issanda ees põlvitada oleks rõõmus. Fraas „kartuse ja värinaga” 12. salmis
viitab aukartusele ja rõõmule (vt Laulud (Psalmid) 2:11; märksõna „Kartus”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Mõned inimesed mõistavad valesti Pauluse juhist „valmistage endile päästet” (Fl
2:12), arvates, et see tähendab, et meid päästetakse meie endi tegude alusel. Me
saame päästetud üksnes Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Siiski peame me täitma
Jumala seatud pääste tingimused (vt 3. ja 4. usuartiklit). Nagu on kirjas Filiplastele
2:13, õpetas Paulus, et Jumal aitab neid, kes püüavad täita pääste tingimusi, aidates
neid tahte ehk sooviga ning kuuletuda „tema hea meele järgi” ehk Tema käskudele.

Me õpime salmidest Filiplastele 2:12–13, et Jumal aitab meil soovida ja teha,
mida nõutakse meie päästeks, mis on tehtud Jeesuse Kristuse lepituse kaudu
võimalikuks. Soovi korral kirjuta see tõde oma pühakirja.

Püha Vaimu mõjul võib Jumal aidata meil oma soove muuta ja puhastada, nii et
tahame Talle kuuletuda (vt Mo 5:2). Millal oled tundnud, et Jumal muudab su
südant nii, et sa tahad Talle kuuletuda? Kuidas Ta on aidanud sul veelgi ustavamalt
Tema käskudest kinni pidada?
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Nagu on kirjas Filiplastele 2:14–30, tuletas Paulus pühadele meelde, et nad
„paista[vad] otsekui taevatähed maailmas” (Fl 2:15), ja rääkis neile, et ta saadab
sõnumitoojad, et nende käekäigust teada saada.

Filiplastele 3
Paulus kirjeldab ohverdusi, mida ta oli teinud, et järgida Jeesust Kristust
Nimeta midagi, mida sa hindad ja mida ka maailm väärtuslikuks peab (näiteks
pere, sõprade, hariduse, toidu, tehnoloogia või tervisega seonduv).
____________________

Mille nimel sa oled nõus sellest hinnalisest asjast loobuma?

Leia Filiplastele 3. peatükki uurides, millest Paulus loobus selleks, et saada tasu,
mille võime saada ka meie.

Nagu on kirjas salmides Filiplastele 3:1–2 hoiatas Paulus Kiriku liikmeid Filipis
ebaausate õpetajate (koerte) eest, kes väitsid, et Kirikusse pöördunud peaksid
alluma teatud juutide tavadele, sealhulgas ümberlõikamine (katkilõikamine). Ta
õpetas salmis Filiplastele 3:3, et need, kes Jumalat teenivad vaimus ja kiitlevad
Kristusest Jeesusest, on „ümberlõigatud” ehk Jumala lepingurahvas.

Loe Filiplastele 3:4–6 ja leia, mida ütles Paulus oma juudipäritolu kohta.

Pane tähele juudi ühiskonna sotsiaalseid ja usulisi eeliseid, mis Paulusel kunagi
olid. Ta põlvnes iisraellastest, oli variser, innukas juudi usu järgija ja kuuletus
rangelt juutide usulistele seadustele.

Loe Filiplastele 3:7–11 ning märgi ära sõnad ja fraasid, mis näitavad, kuidas Paulus
suhtus eelistesse, mis tal kunagi juudi ühiskonnas olid olnud.

Paulus minetas vabatahtlikult kõik selle (vt Fl 3:8), et ta võiks tunda Jeesust Kristust;
et teda leitaks Kristusest (vt Fl 3:9) ehk et olla Temaga lepingu kaudu suhtes; et olla
usu kaudu Temasse õigeks mõistetud, et Tema pärast kannatada ja et olla osaks
õiglaste ehk õigemeelsete ülestõusmisest (vt JST, Philippians 3:11).

Loe Filiplastele 3:12–14 ja leia, mida Paulus oma vaimse arengu juures täheldas.

Selle asemel, et keskenduda sellele, mille ta maha jättis, pürgis Paulus edasi, et
saada „[Jumala] taevase kutsumise võiduhinna poole” (Fl 3:14), mis on igavene elu.
Lõpeta järgmine põhimõte selle alusel, mida me võime Pauluse eeskujust õppida:
kui me ____________________, siis me võime õppida Teda tundma ja saada
igavese elu.

President Gordon B. Hinckley on rääkinud, kuidas ta kohtas mereväeohvitseri, kes
oli tulnud teise rahva hulgast Ameerika Ühendriikidesse edasijõudnute koolitusele
ja kes oli selle koolituse ajal Kirikuga ühinenud. Mõtle, millest oli see noor mees
valmis loobuma, et järgida Jeesust Kristust.
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„Teda tutvustati mulle just enne tema naasmist kodumaale. ‥ Ütlesin: „Sinu
rahvas pole kristlased. Mis juhtub, kui sa naased koju tagasi kristlasena, eriti veel
mormoonist kristlasena?”

Ohvitseri nägu läks pilve ja ta vastas: „Mu pere on pettunud. Nad võivad mu
välja heita ja mind surnuks pidada. Ja mis puutub tulevikku ja minu karjääri, siis
võin ma kaotada kõik võimalused.”

Ma küsisin: „Kas sa oled valmis evangeeliumi eest nii kõrget hinda maksma?”

Tumedad silmad pisaraist märjad, vastas ta küsimusega: „See on ju tõsi?”

Häbenedes oma küsimuse esitamist, vastasin: „Jah, on küll.”

Selle peale ohvitser vastas: „On siis millelgi muul üldse tähtsust?”” (It’s True, Isn’t It? – Ensign,
juuli 1993, lk 2)

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millest olen ise või on mõni mu tuttav Päästja järgimise nimel loobunud?

b. Miks on Jeesuse Kristuse tundmise hind ja igavese elu poole arenemine
väärt iga meie tehtud ohverdust?

Mõtiskle enne vastamist
Võttes aega küsimuse üle mõelda, selle asemel et kohe sellele vastata, võid kutsuda Püha Vaimu
sind õhutama ja sulle juhiseid andma. Tekkinud mõtete uurimine võib muuta su vastuse isiklikult
veelgi tähendusrikkamaks ja arusaamu avardavamaks.

4. Mõtiskle selle üle, kas on midagi, millest peaksid loobuma, et veelgi
täielikumalt Jeesust Kristust järgida. Kirjuta eraldi paberilehele

eesmärk, kuidas sellest asjast lahti saada. Pane paber kuhugi, kus sa seda paari
järgmise nädala jooksul sageli näed. Seejärel kirjuta pühakirjapäevikusse 4.
ülesanne lõpetatud.

Me loeme salmidest Filiplastele 3:15–21 Pauluse hoiatust sellest, milline häving
ootab neid, kes keskenduvad üksnes maistele naudingutele. Ta õpetas ka, et Jeesus
Kristus muudab meie ebatäiuslikud füüsilised kehad samasugusteks surematuteks
kehadeks, nagu on Tema keha.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Filiplastele 1.–3. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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25. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Filiplastele 4
Sissejuhatus
Apostel Paulus juhendas pühasid Filipis olema palvemeelsed ja püüdma kõige
poole, mis on õigemeelne. Samuti kuulutas ta kindlalt Jeesuse Kristuse suutlikuks
tegevast väest. Paulus lõpetas oma kirja veel ühe tänuavaldusega Filipi pühadele
selle eest, et nad teda raskel ajal toetasid.

Filiplastele 4:1–14
Paulus juhendab pühasid Filipis olema palvemeelsed ja püüdma kõige poole, mis on
õigemeelne
Me kogeme kogu oma elu probleeme või olukordi, mis võivad meid muretsema
panna. Näiteks:

• „Ma muretsen, kas saan kontrolltöö tehtud.”

• „Ma muretsen haige pereliikme pärast.”

• „Ma muretsen oma tõekspidamiste eest seismise pärast.”

• „Ma muretsen, kas minust saab edukas misjonär.”

Millised on mõned mured või probleemid, mida sa elus praegu koged?

Leia Filiplastele 4. peatükki uurides tõde, mis võib meid aidata, kui puutume kokku
olukordadega, mis võivad meid muretsema panna.

Me loeme salmidest Filiplastele 4:1–5, kuidas Paulus andis pühadele nõu, et nad
püsiksid kindlalt Issandale ustavana, rõõmustaksid Issandas ja laseksid teistel näha
oma mõõdukust ehk leebust (vt Fl 4:5).

Loe Filiplastele 4:6 ja leia, millist nõu Paulus pühadele andis.

Fraas „ärge muretsege ühtigi” tuletab meelde, et me ei peaks üleliia millegi pärast
muretsema (vt FL 4:6).

Loe Filiplastele 4:6 ja leia, mida Paulus pühadel muretsemise asemel teha soovitas.

Loe Filiplastele 4:7 ja leia õnnistus, mida Paulus alandlikult ja siiralt tänades
palvetamise korral lubas.

Üks põhimõte, mida me saame nendest salmidest õppida, on see, et kui me
Jeesuse Kristuse ustavate järgijatena anudes ja tänades palvetame, siis me
võime tunda Jumala rahu. Kui järgime Pauluse tarka nõuannet viia kõik
palvetades ja tänulikult anudes Jumala ette, võib see aidata meil elada tasakaalukat
elu, selle asemel, et olla ülierutatud või ülemäära mures iga pisiasja ja selle
tagajärje pärast.
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Vanem Richard G. Scott Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, kuidas
see, kui otsustame selle põhimõtte järgi elada, meid aitab: „Kuna Taevaisa
austab teie valikuvabadust, ei sunni Ta teid kunagi Tema poole palvetama. Kui te
aga seda valikuvabadust rakendate ja Teda oma ellu igakülgselt kaasate, täidab
teie südant rahu, rõõmus rahu. See rahu aitab teil näha oma heitlusi igaveses
valguses. See aitab teil tulla nende väljakutsetega toime igavesest vaatenurgast

lähtuvalt.” (Sea usu rakendamine esikohale. – 2014. a sügisene üldkonverents)

1. Pane salmis Filiplastele 4:6 tähele, et Paulus soovitas, et palved ja
soovid esitatakse tänulikkusega. Vasta pühakirjapäevikus

küsimustele:

a. Kuidas võib minu arvates tänulikkuse väljendamine aidata meil tunda
Jumala rahu?

b. Kuidas võib vanem Scotti sõnul Jumala rahu aidata meid raskustes,
mida kogeme?

Mõtiskle murede üle, millest selles õppetunnis varem mõtlesid. Otsusta kasutada
Pauluse õpetatud põhimõtet, palvetades anudes ja tänades selle asemel, et
muretseda. Kui sa märkad sind ümbritsevate inimeste muresid, võiksid jagada
nendega Pauluse sõnu ja seda põhimõtet.

Keskendu järgmise 30 sekundi jooksul oma mõtetes Päästjale ja sellele, mida Ta
sinu heaks on teinud.

Milline mõju sellel mõttel sulle oli?

Loe Filiplastele 4:8–9 ja leia, millele manitses Paulus Filipi pühasid mõtlema ja mida
nad pidid tegema. Võiksid märgistada ära iga asja, millele Paulus pühadel oma
mõtetes keskenduda soovitas.

Mida Paulus 9. salmis pühasid tegema juhatas? Millist õnnistust ta pühadele lubas,
kui nad keskenduvad õigemeelsusele ning tema õpetusi ja eeskuju järgivad?

Me võime Pauluse juhistest õppida põhimõtte, et kui ustavad pühad
keskendavad oma mõtted millelegi õigemeelsele ning kui nad järgivad
apostleid ja prohveteid, siis on Jumala rahu nendega.

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas mõtete millelegi õigemeelsele
keskendamine võib meie soove ja käitumist mõjutada.

Loe 13. usuartiklit (Kallihinnalisest Pärlist) ja leia, kuidas see sarnaneb salmiga
Filiplastele 4:8.

Kui prohvet Joseph Smith viitas kolmeteistkümnendas usuartiklis Pauluse
manitsusele salmis Filiplastele 4:8, muutis ta fraasi „sellele mõelge” veelgi
aktiivsemaks, öeldes „me püüdleme kõige selle poole”. Mõtle, miks on tähtis, et
me püüdleksime selle poole, mis on tõene, aus, õige, puhas, armas, vooruslik ja
mida on hea kuulda või mis on kiitust väärt.

3. Loe trükisest „Sulle, noor” läbi juhised ühel järgmisest teemadest:
kohtamaskäimine, riided ja välimus, haridus, meelelahutus ja
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meedia, sõbrad, kõnepruuk või muusika ja tantsimine. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, millise teema sa valisid. Seejärel vasta küsimustele:

a. Kuidas me saame kasutada Pauluse juhiseid salmides Filiplastele 4:8–9, et
oma valikuid selle teemaga seoses suunata?

b. Kui püüame Pauluse juhiseid järgida, siis milliste probleemidega me võime
selle teemaga seoses kokku puutuda?

c. Miks on see, et „rahu Jumal on siis teiega” (Fl 4:9) seda väärt, et püüelda
õigemeelsete asjade poole ning järgida apostleid ja prohveteid?

Kuidas me saame püüda oma mõtted paremini koondada õigemeelsetele asjadele?
Mõtle õnnistustele, mida oled saanud, kui oled järginud apostlite ja prohvetite
õpetusi. Ela jätkuvalt selle põhimõtte järgi, et Issand saaks pakkuda sulle elus oma
kaaslust ja rahu.

Nagu on kirjas salmis Filiplastele 4:10, tänas Paulus Filipi pühasid toetuse ja
hoolitsuse eest, mida nad talle tema katsumuste ajal olid pakkunud. Loe Filiplastele
4:11–12 ja leia, mida ütles Paulus pühadele, et ta on õppinud.

Mida oli Paulus igas olukorras tegema õppinud?

Loe Filiplastele 4:13–14 ja leia Pauluse jõuallikas. (Filiplastele 4:13 on kuldsalm. Sa
võiksid selle eriliselt ära märkida, nii et sa selle edaspidi üles leiaksid.)

Pauluse sõnad 13. salmis käivad tema väe kohta, et Jeesuse Kristuse antud jõuga
teha kõiki asju, mis on Jumalale meelepärased või mida Jumal nõuab, muuhulgas
olla rahul igas olukorras. Nagu Paulus, nii ka meie võime teha kõiki asju Jeesuse
Kristuse kaudu, kes annab meile väge.

Mida me saame teha, et saada Jeesuse Kristuse antavat väge?
____________________

President Dieter F. Uchtdorf Esimesest Presidentkonnast on õpetanud, kui
suutlikuks võib Jumala armu vägi meid muuta: „Teine Jumala armu element on
taevaluukide avamine, mille kaudu Jumal valab välja väe ja jõu õnnistusi, mis
võimaldavad meil saavutada asju, mida me ise kaugeltki ei suudaks. Tänu Jumala
imelisele armule võivad Tema lapsed ületada petise allhoovused ja vesiliivad,
tõusta patust kõrgemale ja „saa[da] täiuslikuks Kristuses” [Mn 10:32].” (Armu

and. – 2015. a kevadine üldkonverents)

Me võime seda jõudu kogeda suurenenud optimismis, lahenduste leidmisel,
julguses, kannatlikkuses ja visaduses, aga ka füüsilise, hingelise ja vaimse
vastupidavuse ja väena.

4. Kirjuta pühakirjapäevikus kogemusest, kus su usk Jeesusesse
Kristusesse andis sulle jõudu midagi head teha.

Kuldsalm – Filiplastele 4:13
5. Kuldsalmi Filiplastele 4:13 päheõppimine aitab sellel tõel sulle

meelde tulla, et oleks jõudu raskused ületada ja elada õigemeelselt,
kui sul või neil, kes on sinu ümber, on raskusi. Loe salmi Filiplastele 4:13 mitu
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korda, et see sulle pähe jääks. Ütle see peast pereliikmele või sõbrale ning palu
sel inimesel jagada sinuga kogemust, kus usk Jeesusesse Kristusesse andis talle
jõudu midagi head teha. Seejärel kirjuta pühakirjapäevikusse oma allkiri.

Filiplastele 4:15–23
Paulus lõpetas oma kirja Filiplastele tänuavaldustega
Me loeme salmidest Filiplastele 4:15–23, et apostel Paulus tänas taas Filipi pühasid,
et nad teda rasketel aegadel toetasid. Pühade annid olid Jumalale meelepärased
ohverdused ja Paulus lubas, et Jumal kannab ka nende vajaduste eest hoolt.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Filiplastele 4. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja
koloslastele
Milleks seda kirja uurida?
Apostel Paulus kirjutas kirja koloslastele, kuna sai teate, et nad olid langemas
tõsisesse eksimusse (vt märksõna „Pauluse kirjad”. – Pühakirjajuht). Valed
õpetused ja tavad Kolossas mõjutasid sealseid pühasid ja ähvardasid nende usku.
Samalaadne kultuuriline surve on Kiriku liikmetele probleemiks ka tänapäeval. Osa
kirjast on väärtuslik ka seetõttu, et toob välja ja paljastab valed, rõhutades Jeesuse
Kristuse jumalikkust ja päästvat tööd. Kirja koloslastele uurides võid sa suurendada
oma pöördumist Päästjasse ning saada kaitset pettuse ja patu eest.

Kes selle kirja kirjutas?
Kirja koloslastele saatsid Paulus ja Timoteos (vt Kl 1:1, 23; 4:18). Paulus kirjutas
ilmselt oma käega kirja lõppu tervituse (vt Kl 4:18), mis viitab sellele, et kirja
kirjutamisel oli teda aidanud kirjutaja, võib-olla Timoteos.

Millal ja kus see kirjutati?
Paulus kirjutas kirja koloslastele oma esimese vangistuse ajal Roomas, umbes 60–62
pKr (vt märksõna „Pauluse kirjad”. − Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Ta kirjutas
selle tõenäoliselt umbes samal ajal kui kirja filiplastele, efeslastele ja Fileemonile.

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
See kiri kirjutati ustavatele pühadele Kolossas (koht tänapäeva Türgis). Paulus palus
Kolossa pühadel näidata seda kirja Kiriku liikmetele lähedalolevas Laodikeas (vt Kl
4:16).

„Paulus kirjutas koloslastele pärast seda, kui teda külastas Epafras, Kiriku
evangeeliumikuulutaja Kolossas (Kl 1:7–8). Epafras rääkis Paulusele, et koloslased
olid langemas suurde eksimusse – nad pidasid end teistest inimestest paremateks,
kuna järgisid hoolikalt teatud väliseid talitusi (Kl 2:16), ei lubanud endale teatud
füüsiliste vajaduste rahuldamist ja kummardasid ingleid (Kl 2:18). Selline tegevus
tekitas koloslastes tunde, et nad on pühitsetud. Nad arvasid ka, et mõistavad
universumi saladusi paremini kui teised Kiriku liikmed. Paulus kutsus neid oma
kirjas korrale, õpetades, et lunastus tuleb üksnes Kristuse läbi, ning et me peame
olema arukad ja teda teenima.” (Märksõna „Kiri koloslastele”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org)

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Kirjas koloslastele vastas Paulus valeõpetustele Kolossas, rõhutades Jeesuse
Kristuse jumalikkust, päästvat missiooni ja ülimuslikkust (vt Kl 1:15–23). Ta õpetas,



et Kristus on täpselt sarnane Isa Jumalaga, Looja, Kiriku pea, esimese ülestõusnu ja
Lunastajaga. Ta on „iga valitsuse ja võimu pea” (Kl 2:10) ja Ta täidab Isa juhatusel
jumalikku missiooni (vt Kl 1:19; 3:1).

Paulus hoiatas nende eest, kes õpetasid, et tõeline vaimsus saavutatakse eriliste
rituaalide, festivalide ja toiduvaliku kaudu (vt Kl 2:16–18, 20, 23). Ta õpetas selle
asemel, et vaimne küpsus ja Jumala tundmine ilmneb siis, kui me mõtleme sellele,
mis on ülal (vt Kl 3:2), teeme võimalikult vähe tegusid, mis ei ole õigemeelsed (vt
Kl 3:5–9), ja arendame kristlikke omadusi (vt Kl 3:12–17). Paulus andis oma
lugejatele nõu jääda evangeeliumisse „hästi rajatuina ja kindlaina” (Kl 1:23), samuti
„juurdunuina [Jeesusesse Kristusesse] ja rajatuina temale ning kinnitatuina usus”
(Kl 2:7).

Sisukokkuvõte
Koloslastele 1:1–23. Paulus tervitab Kolossa pühasid ja kuulutab, et Jeesus Kristus
on Lunastaja, Esmasündinu kõige loodu seas, Looja ja kõige jumaliku täiuslik
Issand, kelles universum saab lepitatud. Paulus õhutab pühasid rajama oma usu
Jeesusesse Kristusesse.

Koloslastele 1:24–2:23. Paulus hoiatab inimeste valede filosoofiliste mõtteviiside
või tavade uskumise eest, kaasa arvatud inglite kummardamine ja vaimse
enesevalitsusega ekstreemsusteni minemine, keelates endale füüsilised
põhivajadused.

Koloslastele 3:1–4:18. Paulus õhutab pühasid, et nende süda kuuluks asjadele, mis
on ülal, hülgama oma endise elu patud ja olema üksteise vastu armulised. Ta andis
juhiseid, kuidas pühad peaksid kummardama, ja seejärel andis nõu abielunaistele,
abielumeestele, lastele, lastevanematele, teenijatele ja isandatele. Ta lõpetab kirja
koloslastele kiidusõnade, tervituste ning viimaste juhiste ja õnnistustega.



26. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Koloslastele
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas Jeesuse Kristuse esikohast (paremusest, suursugususest ehk
täiuslikkusest) ja hoiatas valeõpetuste eest. Ta innustas Kolossa pühasid, et nende
poolehoid kuuluks taevastele asjadele ja et nad arendaksid kristlikke iseloomujooni.
Samuti palus Paulus neil olla teistega suhtlemisel armulised ja targad.

Koloslastele 1–2
Paulus õpetab Jeesuse Kristuse esikohast ja hoiatab valeõpetuste eest
Kujuta ette kahte ühesuurust puud –
ühel on pindmine juurestik, teisel
sügavad juured. Kui tuleb raevukas
torm, siis kumb puu tõenäoliselt
murdub? Miks? ____________________

Loe läbi, mida on öelnud vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist ja leia, milliste tuulispeade suhtes me peame valvsad olema.
„Ettekuulutatud maavärinatest ja sõdadest murettekitavamad on vaimsed
keeristormid, mis võivad juurida teid välja vaimsest pinnasest ja lasta teie vaimul
maanduda kohtades, mida te oma kujutlustes kunagi võimalikuks ei pidanud,
pannes vahel vaevu tähele, et teid paigast liigutatud on.” (Vaimsed tuulispead. –

2014. a kevadine üldkonverents)

Millised on mõned näited vaimsetest tuulispeadest, mis võivad meid „üles juurida”
ehk eraldada meid usust Jeesusesse Kristusesse? ____________________

Miks võivad need vaimsed tuulispead olla rõhuvamad kui füüsilised raskused,
näiteks maavärinad või sõjad?

Mõtiskle hetkeks, millised vaimsed tuulispead võivad sind mõjutada.

Apostel Paulus kirjutas kirja Kiriku liikmetele Kolossas, olles kuulnud sealsetest
mõjudest ja valeõpetustest, mis ähvardasid hävitada nende usu Jeesusesse
Kristusesse. Leia kirja koloslastele uurides, kuidas püüdis Paulus tugevdada Kiriku
liikmete usku Kristusesse ja millised õnnistused tulevad sügavast usust Kristusesse.

Kolossa asub tänapäeva Türgi aladel. Vaata Piibli kaarti nr 13 „Apostel Pauluse
misjonirännakud” ja leia kaardilt Laodikea linn. Kolossa asub Laodikeast umbes 18
kilomeetrit kagu pool.
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Geograafilise asupaiga tundmaõppimine
Pühakirjalugude geograafilise asupaiga määramine kaardil võib aidata sul paremini mõista
pühakirja konteksti ja sisu. Kaardid aitavad mõista, kuidas eri asupaigad on omavahel seotud.

Nagu on kirjas salmides Koloslastele 1:1–11, tervitas Paulus pühasid Kolossas ja
tunnustas nende ustavust. Ta selgitas, et evangeelium toob esile vilju ehk õnnistusi
nende elus, kes selle vastu võtavad ja selle järgi elavad. Seejärel õpetas Paulus
pühadele Jeesusest Kristusest.

Loe Koloslastele 1:12–19 ja leia tõed, mida Paulus Jeesuse Kristuse kohta õpetas.
Soovi korral võiksid leitu pühakirjas ära märkida.

Salmides Koloslastele 1:12–19 õpetatakse Jeesuse Kristuse kohta tõde: Jeesus
Kristus on Lunastaja, Taevase Isa vaimulastest esmasündinu, kõikide asjade
Looja, Kiriku pea ja esimene, kes üles tõuseb.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on minu arvates tähtis, et me Jeesuse Kristuse kohta neid tõdesid
teame ja usume?

b. Kuidas võib nende tõdede teadmine ja neisse uskumine tugevdada usku
Temasse?

Paulus õpetas, et Jeesus Kristus on meie Lunastaja (vt Kl 1:14). Loe Koloslastele
1:20–22 ja leia, mida Paulus Kolossa pühadele õpetas nende vajaduse kohta
Päästja järele.

Kuidas muutub 21. salmi kohaselt keegi Jumalale võõraks või eraldatakse Temast?

Kuidas Jeesus Kristus salmide Koloslastele 1:20–22 kohaselt meid Jumalaga lepitas?
(Fraas „tehes rahu ristivere läbi” [20. salm] viitab Jeesuse Kristuse lepitusele.)

Jumalaga lepitatud saamise õnnistus on seotud tingimusega. Loe Koloslastele 1:23
ja leia, mida nõutakse, et Jumalaga lepitatud saada.

Fraas „jääte ususse hästi rajatuina ja kindlaina” (Kl 1:23) tähendab jääda
vankumatuks oma usus Jeesusesse Kristusesse, pidades kinni Tema käskudest ja
parandades meelt oma pattudest. Me õpime salmidest Koloslastele 1:20–23 tõe: me
võime saada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu Jumalaga lepitatud, kui oleme
oma usus jätkuvalt vankumatud ja kindlad.

2. Meenuta õppetunni algusest kahte puud. Seejärel vasta
pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kes mu tuttavatest on nagu sügavate juurtega puu – vankumatu ja kindel
oma usus Kristusesse?

b. Kuidas on tema eeskuju mulle õnnistuseks olnud?

Meenuta tuulispead, mis neid kahte puud räsis. Loe Koloslastele 2:4, 8 ja leia
vaimne tuulispea, mis ähvardas Kolossa pühasid „välja juurida”?
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Tol ajal olid levinud mitmed filosoofilised mõtteviisid ja tavad, mida õpetasid
inimesed, kes püüdsid Jeesuse Kristuse tähtsust kahandada. Teised valeusu
mõtteviisid, mis populaarsust kogusid, väitsid, et inglid on Jumala vahemehed,
keda tuleks kummardada, ja et keha on paheline (vt Kl 2:16–23).

Miks võib valeõpetuste uskumine, kaasa arvatud õpetuste, mis kahandavad Jeesuse
Kristuse tähtsust, kellegi vaimselt kergelt välja juurida?

Loe Koloslastele 2:6–7 ja leia, millist nõu Paulus andis, et aidata pühadel mitte lasta
end maistel filosoofilistel mõtteviisidel ja tavadel kõrvale juhtida.

Me õpime nendest salmidest tõe: me ei lase end maailma filosoofilistel
mõtteviisidel ja tavadel eksiteele juhtida, kui oleme juurdunud Jeesusesse
Kristusesse ja rajatud Temale.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mis on minu arvates üks kõige tähtsam asi, mida me saame teha, et olla
juurdunud ja ülesehitatud Jeesuses Kristuses?

b. Miks ma usun, et see konkreetne asi on nii oluline?

Mõtiskle vanem Anderseni sõnadele, kui ta jätkas vaimsetest tuulispeadest
rääkimist:

„Kõige hullemad tuulispead on vastase kiusatused. Patt on kuulunud alati
maailma, kuid pole olnud kunagi nii kättesaadav, täitmatu ja heakskiidetud. Patu
tuulispea mahasurumiseks on loomulikult üks võimas vägi. Seda kutsutakse
meeleparanduseks.

Mitte kõik tuulispead elus pole meie enda põhjustatud. Mõned tulevad teiste
inimeste valede valikute tõttu ja mõned pelgalt seetõttu, et tegemist on

surelikkusega. ‥

Kuidas oma tuulispeadeks ette valmistuda? „Pidage meeles, et oma Lunastaja kaljule, kes on
Kristus, Jumala Poeg, peate te ehitama oma aluse; et kui kurat saadab välja oma vägevad tuuled,
‥ oma nooled keeristuules, ‥ kui kogu tema rahe ja tema vägev torm peksavad teid, ei ole sel
mingit võimu ‥, et tõmmata teid alla, ‥ tänu kaljule, millele te olete ehitanud.” [Hl 5:12] See on
teie turvapaik tuulispea käes.” (Vaimsed tuulispead)

4. Meenuta vaimseid tuulispäid, millele selle õppetunni alguses
mõtlesid. Kirjuta pühakirjapäevikus, mida sa teed selleks, et jääda

juurdunuks ja püsida ülesehitatud Jeesuses Kristuses ning mitte laste vaimsetel
tuulispeadel end hävitada.

Koloslastele 3–4
Paulus innustab koloslasi, et nende poolehoid kuuluks taevastele asjadele ja et nad
oleksid arukad
Nagu on kirjas Koloslastele 3. ja 4. peatükis, õhutas apostel Paulus Kolossa pühasid
saama õigemeelseteks ja arendama Jeesuse Kristuse sarnaseid iseloomujooni.
Samuti innustas ta neid olema palvemeelsed ja targad, eriti suhtlemisel nendega,
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kes polnud kristlased. Seejärel saatis ta tervitusi paljudele oma kaasteenijatele,
teiste hulgas Luukale.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud kirja koloslastele ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja 1.
tessalooniklastele
Milleks seda kirja uurida?
Esimene kiri tessalooniklastele arvatakse olevat apostel Pauluse säilinud kirjadest
kõige varasem ja see võib olla Uue Testamendi kõige vanem raamat. Selles kirjas
keskenduvad Pauluse õpetused peamiselt Jeesuse Kristuse teisele tulemisele,
muuhulgas raskustele, millega Jeesuse Kristuse järgijad enne Tema naasmist
silmitsi seisavad (vt 1Ts 3:3), kristlaste ülestõusmisele teise tulemise ajal (vt 1Ts
4:13–14) ja Kristuse tulemise ajale (vt 1Ts 5:1–2). Seda kirja uurides õpid sa teisest
tulemisest ja saad innustust jääda Issandale ustavaks.

Kes selle kirja kirjutas?
Esimese kirja tessalooniklastele kirjutas Paulus (vt 1Ts 1:1; vt ka 1Ts 2:18).

Millal ja kus see kirjutati?
„Paulus kirjutas kirjad tessalooniklastele Korintosest oma teise misjonirännaku
ajal”, umbes 50–51 pKr (märksõna „Pauluse kirjad”. − Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Paulus kirjutas kirja 1. tessalooniklastele Kiriku liikmetele Tessaloonikas.
Tessaloonika oli muistse Kreeka Makedoonia kuningriigi rahvarikkaim ja õitsvaim
linn kahel tähtsal põhjusel: linn oli rajatud Egeuse mere parimasse looduslikku
sadamasse ning see asus Rooma ja Aasia suure ühendustee ääres.

Pauluse teise misjonirännaku ajal juhatas Vaim Paulust ja tema kaaslasi – Siilast,
Timoteost ja Luukat – seilama üle Egeuse mere Makedooniasse (vt Ap 16:6–12).
Sellega algas evangeeliumi jutlustamine Euroopas. Pärast jutlustamist Filipis (vt Ap
16:12–40) rändasid Paulus ja Siilas Tessaloonikasse.

Paulus töötas Siilasega Tessaloonikas, kuid juutide juhid ajasid nad linnast välja (vt
Ap 17:1–9). Hiljem teatas Timoteos Paulusele, et pühad Tessaloonikas on jäänud
ustavaks ja et nende õigemeelne eeskuju oli levimas (vt Ap 18:5; 1Ts 1:7–8; 3:6–8).

Usule pöördunud tessalooniklased olid ühed esimesed eurooplased, kes
evangeeliumi vastu võtsid, ja selle tagajärjel pidid nad taluma tagakiusamist.
Samuti oli neil palju küsimusi teise tulemise kohta. Seepärast kirjutas Paulus kirjas
tessalooniklastele innustavalt ja tugevdavalt ning vastas nende küsimustele Jeesuse
Kristuse teise tulemise kohta.



Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Üheks Pauluse peamiseks teemaks esimeses kirjas tessalooniklastele on teine
tulemine. Ta keskendus õigemeelsete, eriti varem surnud pühade osalemisele teise
tulemise sündmustes (vt 1. tessalooniklastele 2:19; 3:13; 4:13–17; 5:1–10). Erinevalt
paljudest teistest Pauluse kirjadest ei ole esimeses kirjas tessalooniklastele mingeid
suuremad etteheiteid, vaid selle asemel leidub seal kiidusõnu ja soovitusi
Tessaloonika pühadele.

Sisukokkuvõte
1. tessalooniklastele 1–3. Paulus tänab väga pühasid Tessaloonikas. Ta tuletab
oma lugejatele meelde oma lahket teenimist nende seas ja väljendab rõõmu nende
ustavuse pärast. Ta innustab pühasid suurendama armastust üksteise ja kõigi
inimeste vastu.

1. tessalooniklastele 4–5. Paulus räägib pühadele, et nad oleksid vagad ja
pühitseksid end. Ta selgitab, et kui Issand taas tuleb, siis surnud, kes on olnud
ustavad oma tunnistusele Kristusest – nii need, kes on surnud, kui ka need, kes on
endiselt elus – tõusevad üles ja kohtuvad Issandaga. Apostel tuletab Kiriku
liikmetele meelde, et nad Kristuse tulemise päevaks valmistuksid ja valvel oleksid.



26. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

1. tessalooniklastele
Sissejuhatus
Apostel Paulus kirjutas Tessaloonika pühadele pärast seda, kui sai teada, et nad olid
olnud tagakiusamise kestel evangeeliumile ustavad. Ta kiitis neid ustavuse ja tahte
eest õpetada evangeeliumi. Samuti õpetas Paulus neile surnute ülestõusmisest
Jeesuse Kristuse teise tulemise ajal ja sellest, kuidas teiseks tulemiseks valmistuda.

1. tessalooniklastele 1–2
Paulus kiidab Tessaloonika pühasid ustavuse eest tagakiusamise ajal
Leia Piibli kaardilt nr 13 „Apostel Pauluse misjonirännakud” Tessaloonika.
Tessaloonika pühad olid ühed esimestest Kirikusse pöördunutest Euroopas. Paulus,
Siilas ja Timoteos olid neile esimest korda jutlustanud Pauluse teise misjonirännaku
ajal, kuid mõned juutide juhid ajasid nad linnast välja (vt Ap 17:5–15). Tessaloonika
pühasid kiusati endiselt taga isegi pärast seda, kui Paulus oli koos kaaslastega
lahkunud. Hiljem kirjutas Paulus pühadele kirja, et neid tagakiusamise talumise ajal
julgustada.

1. Kas oled kunagi püüdnud kellelegi evangeeliumi jagada? Kirjuta
sellest kogemusest pühakirjapäevikus. Mõtiskle küsimuste üle:

kuidas mu sõnum vastu võeti? Kuidas mind õnnistati mu püüete eest
evangeeliumi jagada? Millised on mõned väljakutsed, mida võime kogeda, kui
püüame teistega evangeeliumi jagada?

Leia 1. tessalooniklastele 1. ja 2. peatükki uurides tõed, mis võivad aidata sul
teistega evangeeliumi jagada.

Loe 1. tessalooniklastele 1:5–6 ja leia, kuidas apostel Paulus tessalooniklastega koos
olles neile evangeeliumi oli jaganud. Soovi korral märgi 5. salmis ära sõnad sõnaga
ja väega.

Pühakirjade märgistamine ja nendesse märkmete tegemine
Üks hea viis pühakirjadest õppida ja neid meeles pidada on märgistada pühakirjas salme ja teha
sinna märkmeid. Näiteks saab seda teha võtmesõnu ja fraase alla joonides või varjutades või
tõmmates neile ümber piirjooni. Samuti saab kirjutada pühakirjas lehekülje servale definitsioone,
põhimõtteid, prohvetlikke kommentaare ning isiklikke arusaamu ja muljeid. Ka elektroonilisi
pühakirju, näiteks evangeeliumi raamatukogu mobiilirakenduses, saab mitmel moel märgistada
ja sinna saab lisada kommentaare.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud, mis
vahe on evangeeliumi sõnal ja väel.
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„Tõeline evangeelium sisaldab kahte asja: sõna ja väge. Sõna võib saada igaüks
– raamatud, kus see kirjas on, on kõigile kättesaadavad. Kuid vägi peab tulema
Jumalalt ning seda tuleb jagada nii, nagu tema mõtleb ja tahab, neile, kes peavad
kinni seadusest, mis annab neile selle väe saamiseks õiguse.

Evangeeliumi sõna on suuline või kirjalik ülestähendus sellest, mida inimesed
peavad tegema, et saada päästetud. ‥

Kuid tegelik pääste tuleb üksnes siis, kui saadakse ja kasutatakse Jumala väge, ning see vägi on
preesterluse vägi ja Püha Vaimu vägi.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973,
3. kd, lk 42–43)

Võiksid salmis 1. tessalooniklastele 1:6 ära märkida, mida tegid tessalooniklased
pärast seda, kui neile oli Jumala sõna ja väega evangeeliumi õpetatud.

Me võime salmidest 1. tessalooniklastele 1:5–6 õppida põhimõtte: kui õpetame
Jeesuse Kristuse evangeeliumi Jumala sõna ja väega, võime aidata teistel
saada Issanda järgijateks ja Tema teenijateks.

Loe 1. tessalooniklastele 1:7–9 ja leia, kuidas Tessaloonika pühade eeskuju teisi
usklikke nende ümber mõjutas.

Me võime Tessaloonika pühade eeskujust õppida tõde: me saame jagada
evangeeliumi oma eeskuju kaudu.

Jooni alla, mis on Esimesest Presidentkonnast president Dieter F. Uchtdorfi sõnul
kõige tõhusam viis, kuidas evangeeliumi jagada: „Evangeeliumi saab kõige
tõhusamalt jagada eeskuju kaudu. Inimesed märkavad seda, kui elame vastavalt
oma usule. Kui meie elus peegeldub Jeesuse Kristuse näoilme [vt Al 5:14], kui
oleme rõõmsad ja maailmaga rahujalal, tahavad inimesed teada: miks see nii on?
Üks suurepärasemaid jutlusi, mida misjonitööst on eales peetud, väljendub püha

Franciscuse Assisist lihtsas mõttes: „Jutlustage evangeeliumi kogu aeg ja vajadusel kasutage ka
sõnu.” William Fay ja Linda Evans Shepherd. Share Jesus without Fear, 1999, lk 22]” (Oodates
Damaskuse teel. – 2011. a kevadine üldkonverents)

Mõtle ajale, kui kellegi teise eeskuju aitas sul kas evangeeliumi vastu võtta või
veelgi täielikumalt selle järgi elada.

Paulus kirjutas salmides 1. tessalooniklastele 2:1–13 oma varasemast teenimisest
Tessaloonikas. Ta rääkis mõnedele kriitikutele Tessaloonikas, kes kahtlesid tema
teenimise ajal ta siiruses ja motivatsioonis. Paulus kaitses end, kirjeldades siirast ja
ausat viisi, kuidas tema ja ta kaaslased olid pühasid õpetanud ja teeninud. Tema
sõnad tuletavad meelde sõnu salmis Õpetuse ja Lepingute 12:8: „Ja ükski ei saa
aidata selles töös, ilma et ta oleks alandlik ja täis armastust, omades usku, lootust ja
ligimesearmastust.”

Paulus ei olnud pärast seda, kui teda teise misjonirännaku ajal Tessaloonikast välja
aeti (vt Ap 17:10), seal uuesti käinud. Ta ütles, et tal pole olnud võimalik tagasi
pöörduda, kuna Saatan oli teda selles takistanud (vt 1Ts 2:18). Paulus ei rääkinud
täpsemalt midagi sellest, kuidas Saatan takistas tema Tessaloonikasse naasmist,
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kuid on selge, et juutidepoolne tagakiusamine oli sundinud Paulust oma rännakul
juba palju kordi teekonda muutma (vt Ap 17:14–15).

1. tessalooniklastele 3–5
Paulus õpetab Tessaloonika pühadele teisest tulemisest
Märgi ära, kas sinu arvates on järgmised väited Jeesuse Kristuse teise tulemise
kohta õiged (Õ) või valed (V).

____ 1. Õigemeelsed pühad, kes surevad enne teist tulemist, ei tõuse üles enne,
kui tuhandeaastane rahuriik lõpeb.

____ 2. Ustavad pühad, kes elavad teise tulemise ajal, tõmmatakse üles, et
kohtuda Kristusega, kui Ta tuleb.

____ 3. Teine tulemine üllatab kõiki nagu varas öösel.

Leia 1. tessalooniklastele 3.–5. peatükki uurides tõed Jeesuse Kristuse teise tulemise
kohta, mis aitavad sul teada väidetele õigeid vastuseid (vastused leiad ka õppetunni
lõpust).

Me õpime salmidest 1. tessalooniklastele 3:1–7, et Timoteos andis Paulusele teada,
et pühad olid tagakiusamisest hoolimata jäänud ustavaks.

Loe 1. tessalooniklastele 3:11–13 ja leia, mida Paulus lootis, et Issand pühade heaks
teeb, et neid Tema teiseks tulemiseks ette valmistada. Soovi korral võiksid leitu
pühakirjas ära märkida.

Me õpime salmidest 1. tessalooniklastele 4:1–12, et Paulus manitses pühasid, et nad
saaksid pühitsetud ehk puhtaks kuulekuse kaudu Jumala käskudele, mida Paulus ja
teised olid neile õpetanud.

Tessaloonika pühad mõistsid Jeesuse
Kristuse teise tulemise mõningaid
aspekte valesti. Nad muretsesid, et
Kiriku liikmed Tessaloonikas, kes olid
surnud, ei saa kogeda teise tulemise
õnnistusi.

Loe 1. tessalooniklastele 4:13–14, 16 ja
leia, mida õpetas Paulus ustavatest
pühadest, kes surevad enne teist
tulemist. Ta kasutas väljendit läinud
magama, et viidata surnutele.

Me õpime nendest salmidest tõe:
ustavad pühad, kes surevad enne
Jeesuse Kristuse teist tulemist,
tõusevad üles, kui Ta uuesti tuleb.

Fraas „Jumal toob esile Jeesuse kaudu
need, kes ühes temaga on läinud
magama” salmis 1. tessalooniklastele 4:14 tähendab, et ustavad pühad, kes on teise
tulemise ajal üles tõusnud, tõmmatakse üles, et kohtuda Päästjaga, ja nad laskuvad
hiilguses Temaga alla (vt ÕL 88:97–98).
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Loe 1. tessalooniklastele 4:15, 17 ja leia, mida õpetas Paulus ustavate pühade kohta,
kes on elus, kui Kristus uuesti tuleb. Loe samuti Joseph Smithi tõlget salmile 1.
tessalooniklastele 4:15.

Me õpime nendest salmidest tõe: ustavad pühad, kes elavad Jeesuse Kristuse
teise tulemise ajal, tõmmatakse üles, et kohtuda Temaga, kui Ta tuleb.

Loe 1. tessalooniklastele 4:18 ja leia, mida Paulus lootis, et pühad teevad pärast
seda, kui said teada need tõed teise tulemise kohta.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millist tröösti leian ma nendes
õpetustes Jeesuse Kristuse teise tulemise kohta?

Loe 1. tessalooniklastele 5:1–3 ja leia kaks analoogiat, mida Paulus kasutas, kui
kirjeldas, millal teine tulemine toimub.

Mida õpetab meile sinu arvates teise tulemise kohta Pauluse analoogia, et see
saabub nagu varas öösel?

Vanem Bruce R. McConkie on selgitanud: „[Issand] saabub maailma nagu varas
öösel, ootamatult ja hoiatamata, nende juurde, kes on vaimses pimeduses, nende
juurde, keda ei valgusta Vaimu vägi” (Doctrinal New Testament Commentary, 3.
kd, lk 54; vt ka Mt 24:42–43).

Vanem McConkie õpetas seoses sünnitava naise analoogiga ka järgmist: „Ta ei
tea tundi ega minutit, millal laps sünnib, kuid ta teab umbkaudset aega”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3. kd, lk 54).

Selle analoogia kohaselt võime ka meie mõelda, kuidas teisele tulemisele eelnevad
katsumused on sarnased sünnitusvaludega. Kuid nii nagu lapse sünd on imeline,
nii on ka teine tulemine õigemeelsete jaoks imeline.

Loe 1. tessalooniklastele 5:4–6 ja leia, miks ustavad pühad ei ole teise tulemise ajal
üllatunud. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Fraas „valguse lapsed” 5. salmis viitab ustavatele Kiriku pühadele, kes heidavad
enestest ära pimeduse teod (vt Rm 13:12) ja kellel on Püha Vaimu kaaslus ning kes
seetõttu on teiseks tulemiseks valmis (vt ÕL 106:4–5).

Me õpime salmidest 1. tessalooniklastele 5:4–6 põhimõtte: kui oleme ustavad ja
jälgime Jeesuse Kristuse teisele tulemisele eelnevaid tunnusmärke, siis
oleme valmis, kui Ta jälle tuleb.

President Joseph Fielding Smith on õpetanud, et viis, kuidas me saame teiseks
tulemiseks valmistuda, on „pöörata tähelepanu Kristuse sõnadele, Tema
apostlitele ja jälgida” (Doctrines of Salvation, koost Bruce R. McConkie, 3 kd,
1954–1956, 3. kd, lk 53).

Vaata üle õppetunni alguses olnud õigete ja valede väidete ülesande vastused. Kas
muudaksid õpitud tõdede põhjal mõnda vastust?
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Apostel Paulus andis salmides 1. tessalooniklastele 5:7–22 pühadele nõu, kuidas
Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks valmistuda.

Loe 1. tessalooniklastele 5:12–22 ja leia, mida Paulus soovitas pühadel teha, et
valmistada end ja teisi ette Päästjaga Tema teisel tulemisel kohtuma.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Milline nõuanne mulle salmidest 1. tessalooniklastele 5:14–22 silma jäi?

b. Kuidas aitab selle nõuande järgi elamine mul ja teistel teiseks tulemiseks
valmistuda?

Loe 1. tessalooniklastele 5:23–24 ja leia, mida Paulus ütles, et Jumal oma ustavate
pühade heaks teeb, kui nad teiseks tulemiseks valmistuvad.

Pane paika, mida sa täna õpitu alusel teed, et end Jeesuse Kristuse teiseks
tulemiseks paremini ette valmistada. Kirjuta oma eesmärgid ja plaanid eraldi
paberile ja pane see kuhugi, kus see sinu eesmärke ja plaane meelde tuletab.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud kirja 1. tessalooniklastele ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

Õigete ja valede väidete ülesande vastused: 1. vale; 2. õige; 3. vale.
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Sissejuhatus kirja
2. tessalooniklastele
Milleks seda kirja uurida?
Teises kirjas tessalooniklastele kirjutas Paulus nõuandeid ja selgitusi Kiriku
liikmetele, kes mõistsid valesti teatud aspekte Jeesuse Kristuse teise tulemise kohta.
Tema õpetuste uurimine võib aidata sul mõista toimunud usust taganemise
olemust ja seda, kuidas Issanda naasmiseks õigesti valmistuda.

Kes selle kirja kirjutas?
Teise kirja tessalooniklastele kirjutas Paulus (vt 2Ts 1:1; vt ka 2Ts 2:5; 3:17). Kirja
alguses on tervitused ka Silvaanuselt ja Timoteoselt (2Ts 1:1).

Millal ja kus see kirjutati?
„Paulus kirjutas kirjad tessalooniklastele Korintosest oma teise misjonirännaku
ajal”, umbes 50–51 pKr (märksõna „Pauluse kirjad”. − Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Paulus kirjutas kirja 2. tessalooniklastele Kiriku liikmetele Tessaloonikas. Kahe kirja
– 1. tessalooniklastele ja 2. tessalooniklastele – teemad on sarnased, mis vihjab
sellele, et Paulus kirjutas teise kirja tessalooniklastele, et esimest kirja selgitada ja
selle teemasid laiemalt käsitleda. Selgub, et tessalooniklased olid saanud võltsitud
kirja, mis väideti olevat Pauluselt ja pani mõned uskuma, et teine tulemine oli juba
ära olnud (vt 2Ts 2:2).

„Kahe kirja vahele jäänud lühikese aja jooksul kannatas Kirik tagakiusamise all [vt
2Ts 1:4]; väljavaade Issanda kiirest naasmisest tekitas ebatervet elevust [vt Ts 2:2]”
(märksõna „Pauline Epistles”. – Bible Dictionary). Paulus kirjutas teise kirja
tessalooniklastele selleks, et tugevdada nende liikmete usku ja kummutada
õpetusega seotud valearusaamad.

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Teises kirjas tessalooniklastele tuuakse Jeesuse Kristuse teise tulemise kohta ära
tähendusrikkaid üksikasju. Mõned näited sisaldavad mõtteid, et Issand naaseb „
tuleleegis” ja et pahelised saavad „nuhtluseks igavese hukatuse, hülgamise Issanda
palge eest” (2Ts 1:8–9).

Me loeme sellest kirjast, et Paulus kuulutas samuti prohvetlikult suurest usust
taganemisest, õpetades, et Kirik teeb enne Issanda teist tulemist läbi
evangeeliumist ärataganemise (vt 2Ts 2:2–12). Pauluse õpetused usust taganemise



kohta meenutavad Kiriku liikmetele tänapäeval, miks oli vaja evangeeliumi
taastamist viimsel ajal.

Sisukokkuvõte
2. tessalooniklastele 1. Paulus tervitab ja kiidab pühasid Tessaloonikas. Ta õpetab,
et jumalakartmatutele saab teisel tulemisel osaks Issanda kättemaks.

2. tessalooniklastele 2. Paulus kummutab valearusaama, et teine tulemine on juba
toimunud, ja kuulutab prohvetlikult, et enne Issanda naasmist leiab aset usust
taganemine. Ta innustab Tessaloonika pühasid püsima ustavatena.

2. tessalooniklastele 3. Paulus annab Kiriku liikmetele nõu, et nad teeksid oma
ajalike vajaduste rahuldamiseks tööd ega väsiks hea tegemisest.



26. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

2. tessalooniklastele
Sissejuhatus
Peagi pärast esimest kirja Tessaloonika pühadele kirjutas Paulus neile teise kirja,
milles selgitas veel tõdesid Jeesuse Kristuse teise tulemise kohta. Ta õpetas, et
Päästja ei tule uuesti enne, kui on toimunud usust taganemine. Seejärel jutlustas
Paulus, et jõudeolek ei ole hea, ja andis pühadele nõu, et nad ei tüdineks häid
tegusid tegemast (vt 2Ts 3:13).

2. tessalooniklastele 1–2
Paulus innustab pühasid, kuulutades prohvetlikult Jeesuse Kristuse teisest tulemisest

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud: „Ma
ütlen imetluse ja innustusega kõigile, kes peavad neil viimseil päevil vankumatuks
jääma, ja eriti Kiriku noortele, et kui te pole veel avastanud, siis avastate peagi,
kuidas teid kutsutakse kaitsma oma usku või ehk taluma koguni isiklikke
solvanguid pelgalt seetõttu, et olete Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku
liige. Sellistel hetkedel läheb teil vaja nii julgust kui ka viisakust.” (Jüngriks

olemise hind ja õnnistused. – 2014. a kevadine üldkonverents)

1. Kirjuta pühakirjapäevikus kogemusest, kui pidid kaitsma oma usku
või kannatama vastuseisu, kuna oled Kiriku liige. Pane kirja, kuidas

sa selles olukorras reageerisid. Kui sa ei ole pidanud oma usku kaitsma või
kogema vastuseisu, kuna oled Kiriku liige, kirjuta, mida sa arvad, kuidas sa
sellisesse olukorda sattudes reageeriksid.

Apostel Paulus kirjutas teise kirja Tessaloonika pühadele ja kõneles mitmetel
teemadel, muuhulgas ka tagakiusamisest, millega pühad silmitsi seisid. Leia kirja 2.
tessalooniklastele 1. peatükki uurides põhimõte, mis võib aidata sul vastu pidada
vastuseisule ja katsumustele, mida võid Kiriku liikmena kogeda.

Loe 2. tessalooniklastele 1:3–5 ja leia, mille eest Paulus Tessaloonika pühasid kiitis.

Võiksid 5. salmis ära märkida, millise tasu pühad saavad, kui tagakiusamisele ja
katsumustele kannatlikkuse ja usuga (vt 2Ts 1:4) vastu peavad.

Me õpime salmidest 2. tessalooniklastele 1:3–5, et kui me peame vastuseisule ja
katsumustele kannatlikkuse ja usuga ustavalt vastu, võidakse meid pidada
Jumala kuningriigi väärilisteks.

Mõtle, mida tähendab katsumustes kannatlikult vastu pidada. Miks me vajame
usku, et vastuseisus ja katsumustes kannatlikult vastu pidada?
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Loe, mida on öelnud president Dieter F. Uchtdorf Esimesest Presidentkonnast, ja
märgi ära, mida tähendab katsumustes kannatlikult vastu pidada: „Kannatlikkus
ei ole passiivne alistumine ega ole see ka hirmudest põhjustatud tegevusetus.
Kannatlikkus tähendab aktiivset ootamist ja vastupidamist. See tähendab
kindlaksjäämist oma eesmärkidele ja tegutsemist selle nimel – töötamist,
lootmist, usu rakendamist, meelekindlust raskustes, isegi kui teie südamesoovide

täitumine seetõttu kaugemasse tulevikku nihkub. Kannatlikkus ei ole lihtsalt vastupidamine, see
on mõtestatud vastupidamine!” (Jääge kannatlikuks! – 2010. a kevadine üldkonverents)

2. Mõtle mõnele oma tuttavale või kellelegi, kellest oled pühakirjades
lugenud, kes on vastuseisule ja katsumustele ustavalt ja kannatlikult

vastu pidanud. Selgita pühakirjapäevikus, miks on selle inimese eeskuju sinu
jaoks tähendusrikas.

Mõtle vastuseisule või katsumustele, mida sa võid hetkel kogeda, ja otsusta, kuidas
sa saad nendele muredele kannatlikkuse ja usuga vastu pidada. Võiksid abi
saamiseks palvetada.

Paulus kuulutas prohvetlikult Jeesuse Kristuse teisest tulemisest. Loe 2.
tessalooniklastele 1:6–10 ning leia sõnad ja fraasid, mida Paulus teise tulemise
kirjeldamiseks kasutas. Pane lugedes tähele, kuidas erineb Issanda tulles
õigemeelsete kogemus paheliste kogemusest.

Me võime nendest salmidest õppida ühe tõena, et Jeesuse Kristuse teisel
tulemisel õigemeelsed puhkavad ja pahelised hävitatakse.

Millest õigemeelsed sinu arvates puhkavad?

Kuidas võib see õpetus lohutada neid, kes kannatavad praegu raskusi, kuna on
pühendunud Jeesusele Kristusele?

Kas sa oled kunagi mõelnud, millal Jeesuse Kristuse teine tulemine aset leiab?
Salmis 2. tessalooniklastele 2:2 räägitakse sellest, et Tessaloonika pühad võisid ehk
mõelda, et Issanda teine tulemine oli kohe toimumas või juba aset leidnud. Paulus
oli mures, et neid oli eksitatud.

Loe 2. tessalooniklastele 2:1–3 ja leia, mis Pauluse sõnul enne teist tulemist juhtub.
3. salmis viitab fraas „see päev” teisele tulemisele ja fraas „ärataganemine”
tähendab usust taganemist ehk tõe hülgamist. (NB! 2. tessalooniklastele 2:1–3 on
kuldsalmid. Võiksid need eriliselt ära märkida, et neid tulevikus üles leida.)

Me õpime salmidest 2. tessalooniklastele 2:1–3, et enne Jeesuse Kristuse teist
tulemist leiab aset usust taganemine.

Nendes salmides soovitas Paulus, et Kiriku liikmed tema päevil peaksid rohkem
muret tundma usust taganemise pärast, mis oli nende seas juba alanud, kui selle
pärast, millal Issanda teine tulemine aset leiab. Järgmine selgitus aitab sul mõista
suurt usust taganemist, mis leidis aset vahetult pärast Pauluse ja teiste apostlite
surma. Paulus teadis, et selline taganemine leiab aset enne Issanda teist tulemist.
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„Pärast Jeesuse Kristuse surma kiusasid pahelised inimesed taga apostleid ja Kiriku liikmeid ning
surmasid neist paljud. Apostlite surmaga kadusid maa pealt preesterluse võtmed ja juhtiv
preesterluse volitus. Apostlid olid hoidnud evangeeliumi õpetusi ehedana, säilitanud Kirikus
korda ja seadnud Kiriku liikmetele väärilisuse standardid. Ilma apostliteta leidis aja jooksul aset
õpetuste moonutamine ning lubamatud muudatused Kiriku organisatsioonis ja preesterluse
talitustes ei piirdunud vaid ristimise ja Püha Vaimu anni andmise moonutamisega.

Ilma ilmutuse ja preesterluse volituseta toetusid inimesed pühakirjade ning Jeesuse Kristuse
evangeeliumi põhimõtete ja talituste tõlgendamisel inimmõistusele. Väärarvamusi õpetati tõena.
Teadmised Isa Jumala, Tema Poja Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimu tõelisest iseloomust ja
olemusest läksid suurelt jaolt kaduma. Õpetused usust Jeesusesse Kristusesse,
meeleparandusest, ristimisest ja Püha Vaimu annist moonutati või unustati. Kristuse apostlitele
antud preesterluse volitust ei olnud enam maa peal. See usust taganemine viis lõpuks paljude
erinevate kirikute esilekerkimiseni.” (Jutlusta minu evangeeliumi: misjonitöö juhis, 2005, lk 35)

Kui sa mõtled sellele, mida sa oled usust taganemise kohta õppinud, siis miks on
vajalik, et Jeesuse Kristuse evangeelium ja Tema Kirik oleksid enne Issanda tulemist
taastatud?

Salmis 2. tessalooniklastele 2:3 mainitud „ülekohtu-inimene” viitab Saatanale.
Evangeeliumi taastamine, sealhulgas Mormoni Raamatu esiletulemine, paljastas
Saatana ja tema järgijate pettused.

Me loeme salmidest 2. tessalooniklastele 2:4–17, et Paulus kuulutas prohvetlikult, et
Issand lubab Saatanal maa elanikke petta kuni teise tulemiseni (vt JST, 2.
tessalooniklastele 2:7–9). Paulus innustas pühasid seisma tõdede eest, mida neile
oli õpetatud (vt 2Ts 2:15).

Kuldsalmid – 2. tessalooniklastele 2:1–3
3. Kasutades pühakirja õpiabisid (näiteks joonealuseid märkuseid või

pühakirjajuhti), leia veel üks pühakirjakoht, mis õpetab usust
taganemisest. Soovi korral kirjuta see viide pühakirjas salmide
2. tessalooniklastele 2:1–3 juurde. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas sa saad
neid salme kasutada, et selgitada usust taganemise ja taastamise põhiõpetusi
kellelegi, kes ei ole Kiriku liige.

2. tessalooniklastele 3
Paulus hoiatab nende eest, kes ei järgi Issanda nõuandeid, ja jutlustab enesega
toimetulekust
Ajal, mil Paulus kirjutas teise kirja tessalooniklastele, olid mõned Kiriku liikmed
laisad või looderdasid ega teinud tööd, et enesega toime tulla. Nad ootasid, et neile
antakse abi teiste töö viljast.

Millised probleemid võivad sellise olukorra tagajärjel tekkida?

Salmides 2. tessalooniklastele 3:1–9 kiitis Paulus Tessaloonika pühasid, kes olid
ustavad, ja hoiatas neid läbikäimise eest nendega, kes olid korratud (vt 6. salm).
Sõna korratu üheks tähenduseks on distsiplineerimatu ja 2. tessalooniklaste 3.
peatüki kontekstis tähendab see laiska või loodrit. Kiriku liikmed, kes elasid
korratut elu, olid need, kes olid suutelised enda ülalpidamiseks töötama, kuid
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keeldusid seda tegemast. Paulus juhtis tähelepanu sellele, et tema ja ta kaaslased
olid seadnud eeskuju enesega toimetulemisest, töötades enese ülalpidamiseks.

Loe 2. tessalooniklastele 3:10–13 ja leia, milliseid juhiseid andis Paulus pühadele
seoses nendega, kes keeldusid tööd tegemast.

Samuti juhendas Paulus pühasid, et nad ei tüdineks head tegemast (2Ts 3:13). Ta
andis neile juhise arendada end kõikides asjades ja teisi aidata (vt ka ÕL 64:33).

Me õpime Pauluse juhisest, et meil kästakse püüda ise endaga toime tulla ja
teisi aidata.

Loe läbi järgmised sõnad ja leia, mida tähendab enesega toimetulek:

„Üks töötegemise õnnistustest on enesega toimetulek. Kui sa tuled enesega toime, siis kasutad
sa Jumala antud õnnistusi ja võimeid, et hoolitseda iseenda ja oma pere eest ning leiad oma
probleemidele ise lahendusi. Enesega toimetulek ei tähenda, et sa pead kõigega üksi hakkama
saama. Et tõeliselt enesega toime tulla, pead sa õppima, kuidas töötada koos teistega ja
pöörduma Issanda poole Temalt abi ja jõu saamiseks.

Tea, et Issandal on sulle varuks tähtis töö. Ta õnnistab sind su püüdlustes seda tööd teha.” (Sulle,
noor, 2011, lk 41)

Mõtle ühele asjale, mida sa saaksid teha, et nüüd ja tulevikus enesega paremini
toime tulla. Püstita eesmärk ja otsi selle täitmiseks Issanda abi.

Nagu on kirjas salmides 2. tessalooniklastele 3:14–18, lõpetas Paulus oma kirja,
innustades pühasid aitama neid, kes olid jõude, enesega paremini toime tulema,
nendega mitte tegemist tehes ehk tagasi tõmbudes (14. salm). Ta innustas pühasid,
et nad siiski ei kohtleks neid, kes on jõude, kui vaenlasi, vaid kui vendi ja õdesid
evangeeliumis.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud teist kirja tessalooniklastele ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja 1.
Timoteosele
Milleks seda kirja uurida?
Me loeme esimesest kirjast Timoteosele, et apostel Paulus andis Timoteosele, Kiriku
juhile Efesoses, nõu silmas pidada, et õpetataks õiget õpetust ja ei lastaks üldtuntud
valedel evangeeliumi õpetustelt tähelepanu kõrvale tõmmata. Ta õpetas
Timoteosele piiskopi ja diakoni ametist ning arutas, milliste omadustega inimesed
nendes ametites peaksid teenima. Samuti avaldas Paulus sügavat tänu armu eest,
mis talle Jeesuselt Kristuselt tema pöördumisel osaks oli saanud. Kirja 1.
Timoteosele uurimine võib avardada sinu teadmisi õige õpetuse õpetamise
tähtsusest Kirikus. Samuti võid süvendada oma tänutunnet Päästja armu ning
piiskoppide ja teiste Kiriku juhtide tähtsa rolli eest.

Kes selle kirja kirjutas?
Esimese kirja Timoteosele kirjutas Paulus (vt 1Tm 1:1).

Millal ja kus see kirjutati?
Paulus kirjutas 1. Timoteosele tõenäoliselt mingil ajal aastatel 64–65 pKr, võimalik,
et Makedoonias olles (vt märksõna „Pauluse kirjad”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org; 1Tm 1:3). Enne selle kirja kirjutamist, oli Paulus vabanenud kaks
aastat kestnud vangistusest (ühes majas) Roomas ja tõenäoliselt ta rändas palju,
külastades piirkondi, kus ta oli varem Kiriku kogudused rajanud (vt märksõna
„Pauluse kirjad”. – Pühakirjajuht).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Paulus kirjutas kirja Timoteosele, kes oli teeninud koos Paulusega tema teise
misjonirännaku ajal (vt Ap 16:1–3). Pärast seda misjonirännakut jätkas Timoteos
tegutsemist ustava misjonäri ja Kiriku juhina (vt Ap 19:22; Fl 2:19) ning oli Pauluse
üheks kõige usaldusväärsemaks liitlaseks (vt 1Kr 4:17). Paulus viitas Timoteosele
kui „oma tõelisele pojale usus” (vt 1Tm 1:2). Timoteose isa oli Kreeka pagan, kuid
tal olid õigemeelsetest juutidest ema ja vanaema, kes olid teda õpetanud ja aidanud
tal pühakirju uurida (vt Ap 16:1; 2Tm 1:5; 3:15).

Selle kirja kirjutamise ajal teenis Timoteos Kiriku juhina Efesoses (vt 1Tm 1:3).
Paulus vihjas sellele, et mõned liikmed kahtlesid tema nooruse tõttu Timoteose
juhivõimetes (vt 1Tm 4:12). Paulus kavatses Timoteost isiklikult külastada, kuid ei
olnud kindel, kas ta saab seda teha (vt 1Tm 3:14; 4:13). Paulus kirjutas Timoteosele
kirja, et aidata noorel Kiriku juhil oma kohustusi paremini mõista.



Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Pauluse kirju, mida tuntakse kui 1. Timoteosele, 2. Timoteosele ja Tiitusele,
kutsutakse sageli pastoraalseteks kirjadeks, sest need sisaldavad Pauluse nõuandeid
pastoritele ehk Kiriku juhtidele (vt märksõna „Pauline Epistles”. – Bible Dictionary).
Pastor tuleneb ladinakeelsest sõnast, mida kasutatakse karjase kohta.

Paulus andis juhtnööre, et aidata Timoteosel selgitada välja väärilised inimesed, kes
teeniksid piiskoppide või diakonitena (vt 1Tm 3). Tema juhtnöörid aitasid tõsta esile
Kiriku juhtide kohustusi, et kanda hoolt liikmete ajalike ja vaimsete vajaduste eest
(vt 1Tm 5). Paulus rääkis ka üldlevinud askeetluse tõekspidamise valest –
uskumusest, et range enesesalgamise kaudu saab vägevamat vaimsust. Näiteks
hoiatas ta, et mõned Kiriku liikmed võivad usust taganeda ja levitada
tõekspidamist, et abielu peaks olema keelatud (vt 1Tm 4:1–3). Selleks, et takistada
seda ning teisi halbu ja usust taganemist soodustavaid mõjusid, andis Paulus
Timoteosele juhise õpetada õiget õpetust (vt 1Tm 1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16).

Sisukokkuvõte
1. Timoteosele 1. Paulus hoiatab valeõpetuste eest. Ta rõõmustab Issandas Jeesuses
Kristuses, kes näitas teda päästes suurt armu. Paulus ütleb enda kohta suurim (vt
1Tm 1:15) ehk kõige hullem patustaja, vihjates sellele, et ta enne pöördumist
kristlasi taga kiusas. Paulus kinnitab teistele taas, et Kristuse arm aitab ka neid.

1. Timoteosele 2–3. Paulus õpetab palve vajadusest ja õigest
jumalakummardamisest. Ta õpetab, et Jeesus Kristus on maksnud kõigi eest
lunaraha ja on meie Vahemees Isa juures. Ta annab nõu meestele ja naistele, kuidas
end jumalakummardamise ajal üleval pidada. Ta toob välja, milliseid omadusi
piiskoppidelt ja diakonitelt nõutakse. Ta selgitab, et jumalikkuse saladus peitub
Jeesuse Kristuse armulikkuses, Tema täiuslikus elus maa peal ja Tema tõusmises
hiilgusesse.

1. Timoteosele 4. Paulus hoiatab Timoteost, et mõnda inimest petetakse abielu ja
toitumist puudutavate valeõpetustega. Ta räägib abielu tähtsusest ja Jumala loodute
tänulikus vastuvõtmises. Paulus õpetab Timoteosele, mida teha tema kaasajal ja
tulevikus levivate valeõpetustega.

1. Timoteosele 5–6. Paulus annab Timoteosele juhiseid, et aidata tal rahuldada
eakate, noorte, leskede, vanemate ja orjade vajadusi. Ta kirjeldab valeõpetajaid. Ta
hoiatab, et „rahaahnus on kõigi kurjade asjade juur” (1Tm 6:10) ja annab
Timoteosele juhise, kuidas pühad võivad saada endale igavese elu.



26. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

1. Timoteosele
Sissejuhatus
Apostel Paulus kirjutas kirja Timoteosele, preesterluse juhile Efesoses, ja andis talle
nõu hoolitseda selle eest, et õpetataks õiget õpetust. Ta tõi välja, milliseid omadusi
piiskoppidelt ja diakonitelt nõutakse, ning andis Timoteosele nõu olla usklikele
eeskujuks. Paulus manitses pühasid, et nad kannaksid hoolt vaeste ja leskede eest.
Ta lõpetas oma kirja õpetades, et „rahaahnus on kõigi kurjade asjade juur” (1Tm
6:10).

1. Timoteosele 1–3
Paulus annab Timoteosele juhiseid seoses tema kohustusega vaadata Kiriku järgi

Loe läbi president Thomas S. Monsoni sõnad: „Mulle meenub üks aastatetagune
kogemus ajast, mil teenisin piiskopina. Ühe pühapäevahommikuse preesterluse
koosoleku alguses pidime pühitsema ühe noore mehe preestri ametisse. Tol
päeval külastas meie kogudust kõrgema nõukogu liige, kes teenis ka
templitöötajana. Kui ma tegin ettevalmistusi, et see noor mees istuks näoga
kohalolijate poole, et saaksime selle talituse läbi viia, peatas kõrgema nõukogu

liige mu tegevuse ja ütles: „Piiskop, ma panen need, kes ametisse pühitsetakse, alati näoga
templi poole istuma.” Ta tõstis tooli ringi, nii et noore mehe nägu oleks istudes templi poole. Sain
kohe aru, et selline tegevus pole volitatud.” (Opening Remarks. – Worldwide leadership training
meeting, nov 2010, lds.org/broadcasts).

Piiskopina oli president Monson, mitte kõrgema nõukogu liige, volitatud juhtima
Issanda tööd selles koguduses. Mida peaks piiskop sinu arvates sellises olukorras
tegema? (Hiljem õppetunni jooksul saad lugeda president Monsoni loo lõpuni.)

Apostel Paulus kirjutas kirja Timoteosele, noorele preesterluse juhile Efesoses.
Koguduses, mida ta juhatas, kohtas Timoteos samasuguseid probleeme nagu
president Monson äsja loetud loos.

Loe 1. Timoteosele 1:3–7 ja leia, millise kohustuse Paulus Timoteosele andis.

Fraas tühjade juttudega (4. salm) viitab valeõpetustele, tähelepanu pööramine
lõpmatutele suguvõsadele (vt 4. salm) viitab valele pärimusele, et pääste tuleb
üksnes neile, kes olid Aabrahami valitud seeme, keda tunti sageli nende pika või
lõputu sugupuu järgi, ja fraas „tühja kõne” (6. salm) viitab mõttetutele aruteludele.

Miks oli salmide 1. Timoteosele 1:6–7 kohaselt Timoteose jaoks oluline Pauluse
antud kohustusi täita?

Me õpime Pauluse õpetusest, et preesterluse juhid vastutavad selle eest, et
õpetatakse õigeid õpetusi ja tavasid.
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Loe läbi president Monsoni loo ülejäänud osa ja leia, kuidas ta kõrgema nõukogu
liikme tegevusele reageeris: „Mõistsin, et see harjumus [näoga templi poole
istumisest] võib hakata laiemalt levima. Kuigi olin kõrgema nõukogu liikmest
palju noorem, teadsin, mida tuleb teha. Tõstsin tooli tagasi, nii et istuja oleks
näoga koguduse suunas, ja ütlesin talle: „Meie koguduses ollakse näoga
koguduse poole.”” (Opening Remarks. – lds.org/broadcasts)

1. Kirjuta oma pühakirjapäevikusse, kuidas saavad Kiriku liikmed
õnnistusi preesterluse juhtide kaudu, kes töötavad selle nimel, et

olla kindlad, et Kirikus õpetatakse õigeid õpetusi ja tavasid.

Me õpime salmidest 1. Timoteosele 1:8–11, et Paulus hoiatas nende eest, kes
otsustasid olla Jumala seaduse õpetajad, kuid kes ise seda seadust õigesti ei
mõistnud. Loe 1. Timoteosele 1:12–16 ja leia, miks oli Paulus Jeesuse Kristuse eest
tänulik.

Kuidas on Paulus 15. ja 16. salmi kohaselt eeskujuks neile, kes usuvad Jeesusesse
Kristusesse?

Paulus andis salmides 1. Timoteosele 1:17–2:15 Timoteosele juhiseid jääda kindlaks
oma usule ja õpetas, et Jeesus Kristus on meie Vahemees. Samuti manitses Paulus
naisi tagasihoidlikult riietuma. Me loeme 1. Timoteosele 3. peatükist Pauluse
õpetusi piiskoppidele ja diakonitele esitatavate eeltingimuste kohta. Pane tähele, et
muistses Kirikus ei olnud diakonid 12-13-aastased noored mehed, nagu nad
praegu valdavalt on.

1. Timoteosele 4–5
Paulus kirjeldab Jeesuse Kristuse ustava teenimise tunnusjooni
Me loeme salmides 1. Timoteosele 4:1–11 apostel Pauluse prohvetlikku kuulutust
sellest, et „viimsel ajal” (1. salm) lahkuvad mõned Kiriku liikmed usust ja järgivad
valesid õpetusi ja tavasid, nagu näiteks keeld abielluda. Paulus manitses Timoteost,
et ta kosutaks pühasid õige õpetusega.

Loe 1. Timoteosele 4:12 ja leia, mida Paulus Timoteosel teha palus. Sõna kõnes
viitab 12. salmis käitumisele.

Mida tähendab sinu arvates olla „usklikele eeskujuks”?

Millist nõu andis Paulus Timoteosele, et ta oleks usklikele eeskujuks?

2. Mõtle, millist nõu andis Paulus Timoteosele, et ta oleks usklikele
eeskujuks (vt 1Tm 4:12). Vali nendest viisidest kolm ja kirjuta

pühakirjapäevikusse, kuidas keegi võib olla nendel kolmel viisil usklikele
eeskujuks.

Loe 1. Timoteosele 4:13–16 ja leia, millist nõu Paulus veel Timoteosele andis, mis
võis aidata tal usklikele eeskujuks olla.

Nagu on kirjas 1. Timoteosele 5. peatükis, andis Paulus Timoteosele juhiseid, kuidas
pühad peavad puudusekannatajate, sealhulgas leskede eest hoolitsema.
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1. Timoteosele 6
Paulus manitseb Timoteost, et see aitaks teistel otsida igavikulisi rikkusi
Kas suur hulk raha juhib sinu arvates
suuremale pahelisusele või suuremale
headusele? Miks?
____________________

Me loeme 1. Timoteosele 6. peatükist
Pauluse nõuannet Timoteosele raha
kohta. Loe 1. Timoteosele 6:6–10 ja leia,
mida Paulus rikkuse kohta õpetas ja
mille eest hoiatas.

Mida peetakse sinu arvates silmas
fraasiga „rahaahnus on kõigi kurjade asjade juur” (1Tm 6:10)?

Me õpime Pauluse õpetustest ühe asjana seda, et rahaarmastus toob endaga
õigemeelsuse minetamise ja usust taganemise.

Tähtis on mõista, et pigem viib õigemeelsuse minetamiseni mitte raha ise, vaid
rahaarmastus. Mõtle, kuidas Pauluse hoiatust võivad kuulda võtta kõik inimesed –
nii vaesed kui ka rikkad.

3. Selgita pühakirjapäevikus, kuidas viib rahaarmastus (mitte raha ise)
õigemeelsuse minetamiseni.

Loe läbi, mida on öelnud vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist:

„Raha pole iseenesest halb. Hea samaarlane kasutas samasuguseid münte oma
ligimese päästmiseks, kui Juudas sai Õpetaja reetmise eest. „Rahaahnus on kõigi
kurjade asjade juur” (1Tm 6:10; kaldkiri lisatud). Oluline erinevus seisneb
vaimsuse tasemes, millega me selle maailma asju ja meie kogemusi selles
vaatleme ja hindame ning kuidas hakkama saame.

Kui rahal lastakse saada kummardamise või eelistuste objektiks, võib see muuta
meid isekaks ja uhkeks, „iseennast täis maailma tühiste asjade pärast”. (Al 5:37) Kui seda aga
kasutatakse meie õiguslike kohustuste täitmiseks ning kümnise ja annetuste maksmiseks, võib
raha tuua esile ausust ja arendada omakasupüüdmatust. Vaimselt valgustatuna vara kasutamine
võib aidata meid ette valmistada selestilise hiilguse kõrgemaks seaduseks.” (Spirituality. –
Ensign, nov 1985, lk 63)

Loe 1. Timoteosele 6:11–12, 17–19 ja leia, millist nõu andis Paulus Timoteosele ja
rikastele.

Mõtle, kuidas võib Pauluse nõuanne meid aidata, et meil oleks õige suhtumine
rikkuste otsimisse ja raha kasutamisse ning teistesse füüsilise rikkuse vormidesse.

Kui pühad Jumalat usaldasid ja olid rikkad heade tegude poolest, siis mida nad
salmi 1. Timoteosele 6:19 kohaselt võisid Pauluse sõnul „koguda”?

Ühe tõena võime Pauluse nõuandest õppida, et kui me usaldame elavat Jumalat
ja oleme rikkad headest tegudest, siis me võime saada igavese elu.
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4. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kui Jumala usaldamine ja
järgimine õigemeelsuses on meie jaoks esmatähtis, siis kuidas võib

see mõjutada seda, kuidas me rahasse suhtume, seda saada püüame ja
kasutame?

Kui sa usaldad Jumalat ja teed õigemeelsuse järgimise oma suurimaks eelistuseks,
võid saada endale igavese elu tõelised rikkused.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud esimest kirja Timoteosele ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja
2. Timoteosele
Milleks seda kirja uurida?
Pauluse teine kiri Timoteosele rõhutab väge, mis tuleb sellest, kui on olemas
tunnistus Jeesusest Kristusest (vt 2Tm 1:7–8). See sisaldab samuti prohvetlikku
kuulutust rasketest aegadest, mida tuli ette nii Pauluse kui ka Timoteose ajal ning
esineb ka viimsel ajal (vt 2Tm 3:1–7). Selleks, et aidata Timoteost nendes raskustes,
millega ta silmitsi seisis, innustas Paulus teda usaldama pühakirju ja Kiriku juhte (vt
2Tm 3:14–17) ning toetuma õigele õpetusele (vt 2Tm 4:2). Sa õpid seda kirja
uurides õpetusi ja põhimõtteid, mis võivad aidata sul viimse aja ohtlikke aegu
kogedes elada ustavalt.

Kes selle kirja kirjutas?
Teise kirja Timoteosele kirjutas Paulus (vt 2Tm 1:1).

Millal ja kus see kirjutati?
Paulus kirjutas teise kirja Timoteosele tõenäoliselt mingil ajal aastatel 64–65 pKr (vt
märksõna „Pauluse kirjad”. − Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Paulus kirjutas selle
kirja, olles Roomas teist korda vangis, veidi enne oma märtrisurma (vt märksõna
„Pauluse kirjad”. – Pühakirjajuht).

Paulus oli vangistuse ajal ahelates (vt 2Tm 1:16; 2:9), ta oli tõenäoliselt vangikongis
ja ilmastikuolude meelevallas (vt 2Tm 4:13, 21) ning tema sõbrad olid hädas tema
leidmisega (vt 2Tm 1:17). Ainuke, kes teda regulaarselt külastas, oli Luukas (vt 2Tm
4:11), ja Paulus oletas, et tema elu läheneb lõpule (vt 2Tm 4:6–8).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Selles kirjas innustas Paulus Timoteost ja andis talle jõudu, mis aitaks tal pärast
Pauluse peatselt saabuvat surma tööd jätkata. Paulus teadis, et tal oli vähe aega ja ta
soovis näha Timoteost, keda ta kutsus kujundlikult oma armsaks pojaks (vt 2Tm
1:2).

Kirja lõpus palus Paulus, et Timoteos ja Markus tuleksid talle külla ja tooksid
mõned asjad, mis tal olid maha jäänud (vt 2Tm 4:9–13). Kuigi Pauluse kiri oli
adresseeritud konkreetselt Timoteosele, võivad tema nõuandeid rakendada ka
need, kes elavad viimsel ajal (vt 2Tm 3:1), kuna Paulus õpetas raskustest ja
lahendustest, mis on asjakohased meie päevil, nii nagu need olid ka tema ajal.



Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
See kiri on üks hingekarjasekirjadest koos esimese kirjaga Timoteosele ja kirjaga
Tiitusele. „Selles kirjas on Pauluse viimaseid sõnu ning see näitab, millise imelise
vapruse ja usaldusega ta surmaga silmitsi seisis” (märksõna „Pauluse kirjad”. –
Pühakirjajuht). Kronoloogiliselt on teine kiri Timoteosele Pauluse viimane kiri Uues
Testamendis (vt 2Tm 4:6).

See kiri koosneb mõnedest Pauluse mõtisklustest õnnistuste ja raskuste kohta, mis
kaasnevad, kui teenida paganate seas kuulutaja, apostli ja õpetajana (vt 2Tm 1:11).
Paulus kuulutas: „Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise
lõpetanud, ma olen usu säilitanud! Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg”
(2Tm 4:7–8), millest selgub, et ta oli kindel, et pärib igavese elu. Olles teeninud
Jeesust Kristust üle 30 aasta, oli Paulus suurepärane inimene, et juhendada
Timoteost, kuidas teiste usu tugevdamiseks tõhusalt teenida (vt 2Tm 2:15–17,
22–26; 4:1–2, 5).

Sisukokkuvõte
2. Timoteosele 1. Paulus räägib Jumala annist ja väest, mis saadakse preesterlusse
pühitsemise kaudu. Ta õpetab, et arguse vaim (vt 2Tm 1:7) ei tule Jumalalt ja et me
ei peaks häbenema oma tunnistust Jeesusest Kristusest. Paulus tunnistab, et Jeesus
Kristus on kutsunud teda evangeeliumi jutlustama (vt 2Tm 1:11).

2. Timoteosele 2. Paulus kasutab hea sõduri, võiduka atleedi ja kõvasti tööd tegeva
põllumehe kujundeid, et näitlikustada vajadust igavese hiilguse saamiseks
raskustes vastu pidada. Ta vastandab õiged ja valed õpetajad ning aulised ja autud
astjad. Ta hoiatab Timoteost, et see väldiks tülitsemist ja õpetaks kannatlikult neid,
kes peavad meelt parandama.

2. Timoteosele 3–4. Paulus kirjeldab viimse aja pahelisi olusid ja innustab
Timoteost preesterluse juhi rolli täitmisel pühakirju kasutama. Ta kirjutab teda
ähvardavast surmast ja kuulutab: „Ma olen usu säilitanud!” (2Tm 4:7). Paulus
tunnistab, et Issand aitab ta „oma taevasesse riiki” (2Tm 4:18).



27. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

2. Timoteosele
Sissejuhatus
Teises kirjas Timoteosele õpetas apostel Paulus, et hirm ei tule Jumalalt, ja andis
Timoteosele nõu, et ta ei häbeneks oma tunnistust Jeesusest Kristusest. Ta julgustas
Timoteost katsumustes ustavalt vastu pidama ja juhendas teda, et ta õpetaks
pühasid meelt parandama. Paulus selgitas, et kuigi usust taganemine ja pahelisus
on nende päevil, nagu ka viimseil päevil, laialt levinud, peaks Timoteos jääma
ustavaks tõdedele, mida ta on juba õppinud. Paulus õpetas ka pühakirjade
eesmärkidest. Kirja lõpus innustas ta Timoteost usinalt teenima.

2. Timoteosele 1
Paulus annab Timoteosele nõu mitte häbeneda evangeeliumi
Tuleta meelde mõnda korda, kui sul oli hirm. Kus sa olid? Mida sa parajasti tegid?

President Gordon B. Hinckley on selgitanud, kuidas hirm võib meid mõjutada:
„Kes meie seast võib öelda, et pole hirmu tundnud? Ma ei tea kedagi, keda oleks
sellest täielikult säästetud. Mõned muidugi kogevad suuremat hirmu kui teised.
Mõned suudavad sellest kiiresti vabaneda, kuid teised satuvad selle lõksu ja
lasevad end sellel heidutada ning isegi rusuda. Me kannatame naeruvääristamise
hirmu, läbikukkumise hirmu, üksilduse hirmu ja võhiklikkuse hirmu käes. Mõned

kardavad olevikku, teised tulevikku. Mõned kannavad patu koormat ja oleksid valmis peaaegu
kõike andma, et endalt neid koormaid maha raputada, kuid kardavad oma elu muuta. Saagem
aru, et hirm ei tule Jumalalt, vaid pigem tuleb see näriv, hävitav tunne tõe ja õigemeelsuse
vastaselt. Hirm on usu vastand. Selle mõju on laastav, isegi surmav.” (God Hath Not Given Us the
Spirit of Fear. – Ensign, okt 1984, lk 2)

Kuidas võib hirm mõjutada meie suutlikkust elada evangeeliumi järgi?

Leia 2. Timoteosele 1. peatükki uurides põhimõte, mis võib aidata sul hirmust
võitu saada.

Kui Paulus oli elu lõpu eel Roomas vangis, kirjutas ta teise kirja Timoteosele. Nagu
on kirjas salmides 2. Timoteosele 1:1–5, väljendas Paulus soovi Timoteost näha ja
meenutas tema siirast usku.

Loe 2. Timoteosele 1:6–8 ja leia, mida Paulus Timoteosele meelde tuletas, et ta
hirmust võitu saamiseks peaks tegema.

Käte pealepanemise kaudu saadav Jumala and (vt 2Tm 1:6) viitab tõenäoliselt
Pühale Vaimule. Paulus andis Timoteosele nõu puhuda lõkkele Püha Vaimu and
ehk kutsuda Püha Vaimu koos temaga olema.

Millised õnnistused võivad salmi 2. Timoteosele 1:7 järgi tulla sellest, et Vaim on
koos meiega?

Paulus viitas maisele hirmule, mis tekitab ärevust, ebakindlust ja kartust ning mis
erineb hirmust, millele pühakirjades viidatakse kui Issanda kartusele (vt Õp 9:10).
„Jumalakartus tähendab tema austamist, aukartust tema ees ja tema käskudele
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kuuletumist” (märksõna „Hirm”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Issanda
kartus ehk austus võib anda meile jõudu maise hirmu võitmiseks.

Me võime Pauluse nõuandest Timoteosele õppida põhimõtte, et kui me
tõsimeelselt püüame, et Vaim oleks meiega, suudame saada võitu hirmust ega
häbene oma tunnistust Jeesusest Kristusest.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas ma saan näidata, et ma ei häbene oma tunnistust Jeesusest
Kristusest?

b. Millal on Vaim aidanud mul saada võitu maisest hirmust või andnud mulle
julgust olla kindel oma tunnistuses Jeesusest Kristusest?

Mõtiskle sellele, mida sa saad teha, et Vaim oleks koos sinuga, nii et sa võiksid
maisest hirmust võitu saada ega häbeneks oma tunnistust Jeesusest Kristusest.

Nagu on kirjas salmides 2. Timoteosele 1:9–18, õhutas Paulus Timoteost õigele
õpetusele ustavaks jääma. Ta tunnistas Jeesuse Kristuse päästvast väest, mis teeb
võimalikuks ülestõusmise, surematuse ja igavese elu.

2. Timoteosele 2
Paulus juhendab Timoteost raskustes ustavalt vastu pidama
Nagu on kirjas salmides 2. Timoteosele 2:1–9, innustas Paulus Timoteost toetuma
evangeeliumile ja raskustes hea sõdurina vastu pidama. Paulus rääkis ka, et ta on
Kristuse jüngrina palju katsumusi kogenud.

Loe 2. Timoteosele 2:10–12 ja leia, miks Paulus enda sõnul sellistes raskustes vastu
pidas. „Valitud” (10. salmis) viitab ustavatele Kiriku liikmetele (vt ÕL 29:7) ja sõna
kannatama 12. salmis viitab vastu pidamisele ja kindlaks jäämisele.

Me võime nendest salmidest õppida põhimõtte, et kui me katsumustes vastu
peame ja Issandale ustavaks jääme, võime aidata endal ja teistel saada
Jeesuse Kristuse kaudu päästetud.

Kuidas me saame oma katsumustes ustavalt vastu pidades aidata teistel Jeesuse
Kristuse kaudu päästetud saada? ____________________

Paulus andis salmides 2. Timoteosele 2:13–19 Timoteosele juhiseid pühadele
meelde tuletada, et nad väldiksid tüli ja loobuksid ülekohtust (vt 19. salm). Võiksid
ära märkida salmi 2. Timoteosele 2:19 viimase lause.
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Selleks et aidata Timoteosel mõista, et pühadel on vaja meelt parandada, kasutas
Paulus majapidamise ehk Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete metafoorina erinevaid
anumaid.

Loe 2. Timoteosele 2:20 ja leia, millised anumad suures majas olid. Fraas „muist on
väärikamaks ja muist halvemaks” viitab sellele, et mõned Kiriku liikmed olid
väärilised ja olid end üllastele eesmärkidele pühendanud, teised aga mitte.

Loe 2. Timoteosele 2:21 ja leia, mis muudab kellegi oma isandale tarvilikuks astjaks.
Fraas „loobugu igaüks” tähendab ülekohtust täiesti puhtaks saama (vt 2Tm 2:19).

Üks põhimõte, mida me Pauluse metafoorist õpime, on see, et kui me ülekohtust
puhtaks saame, võime Issandat paremini teenida.

Mida me saame teha, et ülekohtust puhtaks saada?

Loe 2. Timoteosele 2:22 ja leia mõned asjad, millest Paulus Timoteosele kirjutas, et
me saame enda ülekohtust puhastamiseks teha.

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on toonud näite,
kuidas see põhimõte misjonäride jaoks kehtib:

„Issand on märgistanud väärilisuse piirjooned nende jaoks, keda on kutsutud
koos Temaga selles töös kaasa lööma. Ükski misjonär ei saa kutsuda teisi
parandama meelt seksuaalsetest üleastumistest, labasest kõnepruugist ega
pornograafia vaatamisest, kui ta ise pole nendest samadest asjadest meelt
parandanud! Te ei saa seda teha. Vaim pole teiega ja kui te püüate neid sõnu
lausuda, jäävad need teile kurku kinni. Te ei saa rännata mööda „keelatud radu”,

nii nagu Lehhi nende kohta ütles [1Ne 8:28], ja loota juhatada teisi „kitsale ja ahtale teerajale”
[2Ne 31:18] – see pole võimalik.

Kuid just niisama nagu Kirikuga tutvuja jaoks, kelle juurde te lähete, nii leidub sellele probleemile
vastus ka teie jaoks. Ükskõik kes te olete ja mida te olete teinud – te võite andeks saada. Igaüks
teist ‥ saab jätta seljataha kõik üleastumised, mille kallal te vaeva näete. See on andestuse ime,
Issanda Jeesuse Kristuse lepituse ime. Kuid te ei saa seda teha aktiivselt evangeeliumile
pühendumata ja vajadusel meelt parandamata. Ma palun teil ‥ olla aktiivsed ja puhtad. Ja kui
vaja, siis ma palun teil saada aktiivseks ja saada puhtaks.” (Meid on värvatud. – 2011. a
sügisene üldkonverents)

Mõtiskle sellele, miks on oluline olla evangeeliumi jutlustades patust puhas.
Mõtiskle, kas on mõni patt, millest sa pead ehk meelt parandama, et võiksid
Issandat paremini teenida. Pea meeles, et su piiskop või koguduse juhataja võib olla
sulle suureks abiks, kui püüad puhtaks saada.

2. Timoteosele 3
Paulus kirjeldab viimsete päevade ohtlikke aegu
Kas oled kunagi muretsenud sellepärast, et sina või su tulevased lapsed ei pruugi
suuta tänapäeva maailma kurjusele vastu seista?

Apostel Paulus õpetas Timoteosele, kuidas maailma ohtudest võitu saada. Loe
2. Timoteosele 3:1–5 ja leia mõned ohud, mida Timoteos ja meie Pauluse sõnul oma
elus kogeme või näeme.
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Mõtle, millal sa hiljuti seda sorti ohtlikku käitumist nägid.

Salmides 2. Timoteosele 3:6–13 jätkas Paulus nende ohtude kirjeldamist ja kuulutas
prohvetlikult, et viimsel ajal läheb see kõik aina hullemaks.

Pane tähele, et salmis 2. Timoteosele 3:7 mainib Paulus neid, kes „alati on õppijad,
kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele”. Millised on mõned filosoofilised mõtteviisid
või ideed, mis on tänapäeval au sees, kuid vastuolus tõega, mida Jumal on oma
prohvetite kaudu ilmutanud? ____________________

Pärast nende ohtude kirjeldamist andis Paulus Timoteosele ja meile nõu, kuidas
neist vaimsetest ohtudest võitu saada.

Loe 2. Timoteosele 3:14–17 ja leia, millist nõu Paulus andis. (NB! 2. Timoteosele
3:15–17 on kuldsalmid. Võid need soovi korral eriliselt ära märkida, et neid
tulevikus üles leida.)

Mõtle, mida võiks tähendada „jää sellesse, mida oled õppinud ja milles oled
kindel” (2Tm 3:14).

Me võime nendest salmidest õppida kaks järgmist põhimõtet: kui jätkame
tõdedes, mida oleme õppinud usaldusväärsetest allikatest ja pühakirjadest,
siis võime viimsete aegade vaimsetest hädaohtudest jagu saada. Kui uurime
pühakirju, võime saada õpetust, parandust ja juhatust, mis aitavad meil
areneda täiuslikkuse poole.

2. Kirjuta pühakirjapäevikus ajast, kus pühakirjad on aidanud sind
ühel või mitmel järgmisel viisil:

a. aidates mõista evangeeliumi õpetusi

b. pakkudes taas kinnitust või parandust seoses minu mõtlemise, valikute või
käitumisega, mis ei ole õige

c. andes vastuse palvele või juhise, kuidas probleemi lahendada

Kuldsalmid – 2. Timoteosele 3:15–17
3. Võta hetkeks aega, et õppida pähe salmid 2. Timoteosele 3:16–17.

Seejärel kirjuta pühakirjapäevikusse: Ma olen õppinud pähe 2.
Timoteosele 3:16–17. Mõtle, kuidas sa võiksid sel nädalal pühakirju õppida, nii et
nendes salmides olevad lubadused su elus teoks saaksid.

2. Timoteosele 4
Paulus kuulutab, et ta on võidelnud head võitlust, ja annab Timoteosele ülesande
jutlustamist jätkata
Tõenäoliselt oli 2. Timoteosele viimane kiri, mille apostel Paulus enne surma
kirjutas. Loe 2. Timoteosele 4:1–5 ja leia kaks asja: esiteks, Pauluse nõuanne
Timoteosele ja teiseks, Pauluse prohvetlik kuulutus muistse kristliku kiriku tuleviku
kohta. Fraas „olgu parajal või ebasobival ajal” 2. salmis tähendab olla Issanda töös
kiire ning noomida või parandada neid, kes seda pole (vt JST, 2 Timothy 4:2).

Kirjuta tabelisse, mida leidsid:
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Pauluse nõuanne
Timoteosele

Pauluse prohvetlik kuulutus muistse kristliku
kiriku kohta

Miks innustas Paulus sinu arvates Timoteost jätkama inimestele jutlustamist ja
nende teenimist, kuigi ta teadis, et paljud pöörduvad tõest ära?

Loe 2. Timoteosele 4:6–8 ja leia, mida Paulus kirjutas omaenda püüdluste kohta
evangeeliumi levitada.

Pane tähele, et Pauluse sõnad, et ta on head võitlust võidelnud ja eesmärgi täitnud,
kirjeldavad seda, kuidas ta ustavalt oma missiooni täitis. Mida Paulus 8. salmi
kohaselt teadis, et teda pärast surma ees ootab?

Me võime nendest salmidest õppida põhimõtte: kui me jääme ustavaks kõiges,
mida Issand meilt nõuab, saame õigemeelsuse krooni. Õigemeelsuse kroon
tähendab Taevase Isa sarnaseks saamist.

4. Loetle pühakirjapäevikus üles mõned nõuded, mis Issand on Kiriku
noortele andnud, et aidata neil saada rohkem Taevase Isa sarnaseks.

(Vajadusel vaata trükisest „Sulle, noor”.) Seejärel vasta küsimustele:

a. Miks võivad noored otsustada mõnede nende nõuete järgimisel alla anda?

b. Keda sa tunned, kes on Pauluse-sarnaselt heaks eeskujuks ustavaks
jäämisest isegi siis, kui on raske? Mida nad on teinud, mis seda põhimõtet
näitlikustab?

Nagu on kirjas salmides 2. Timoteosele 4:9–22, lõpetas Paulus oma kirja, selgitades
et kuigi ta on end mõnikord oma töös üksildasena tundnud, teadis ta, et Issand on
temaga ja tugevdab teda.

Pea meeles jääda ustavaks selles, mida Issand sinult nõuab. Soovi korral pane kirja
kõik selle õppetunni jooksul Taevaselt Isalt saadud tõuked ja õhutused. Võiksid
seada endale eesmärgiks saadud õhutuste järgi tegutseda.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud teist kirja Timoteosele ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja Tiitusele
Milleks seda kirja uurida?
Pauluse kiri Tiitusele, nagu ka tema kiri Timoteosele, sisaldab apostel Pauluse ajatut
nõu kohalikule Kiriku juhile. Paulus kirjutas, et Jumal andis igavese elu lootuse
esimest korda maapealsele elule eelnevas elus, enne maailma algust (vt Tt 1:2). Ta
õpetas, et pühad peaksid ootama ülenduse ja teise tulemise õndsa lootuse täitumist
(vt Tt 2:13). Paulus kirjutas Tiitusele ka uuestisünni pesemisest ja Püha Vaimu
uuendamisest (vt Tt 3:5), vihjates ristimistalitusele ja Püha Vaimu anni saamise
puhastavale mõjule, mis mõlemad valmistavad ette, et saaksime „igavese elu
pärijaiks lootuse järgi” (Tt 3:7). Uurides Pauluse inspireeritud nõuandeid Tiitusele,
võid suurendada oma usku, et evangeeliumi õpetused ja talitused toovad lootust
igavesele elule.

Kes selle kirja kirjutas?
Kirja Tiitusele kirjutas Paulus (vt Tt 1:1).

Millal ja kus see kirjutati?
Tõenäoliselt kirjutas Paulus Tiitusele kirja Timoteosele esimese ja teise kirja
kirjutamise vahepeal, umbes 64–65 pKr (vt märksõna „Pauluse kirjad”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Paulus kirjutas kirja Tiitusele pärast oma esimest
vangistust Roomas. Ta ei avaldanud, kus ta kirja kirjutamise ajal oli.

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Paulus kirjutas selle kirja Tiitusele, kellele ta viitas kui oma „tõelisele pojale [nende]
ühise usu poolest” (Tt 1:4). Tiitus oli kreeklane (vt Gl 2:3) ja Paulus ise oli ta
evangeeliumisse pööranud (vt märksõna „Tiitus”. – Pühakirjajuht). Pärast
usulepöördumist töötas Tiitus koos Paulusega, et levitada evangeeliumi ja
organiseerida Kirik (vt märksõna „Tiitus”. – Pühakirjajuht). Ta aitas koguda
annetusi Jeruusalemma vaeste jaoks (vt 2Kr 8:6, 16–23). Samuti saatis ta Paulust
Jeruusalemma nõukogus (vt Gl 2:1). Paulus usaldas Tiituse viima oma esimest kirja
Korintoses elavatele pühadele (vt 2Kr 7:5–15). Ta kirjutas Tiitusele, et tugevdada
teda ülesandes juhtida Kiriku kogudust Kreetal ja kanda selle eest hoolt
vastuseisust hoolimata (vt Tt 1:5, 10–11; 2:15; 3:10).

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
See kiri on üks hingekarjasekirjadest (pastorile või Kiriku juhile) koos esimese ja
teise kirjaga Timoteosele (vt märksõna „Pauline Epistles”. – Bible Dictionary). Kiri
Tiitusele toob kõige varasemaid tõendeid selle kohta, et Vahemeres asuval Kreekale
kuuluval Kreeta saarel on rajatud Kirik (vt Tt 1:5). Tiituse ülesandeks oli kutsuda
saarel ametisse uusi piiskoppe. Paulus loetles üles mõned vaimsed nõuded



piiskoppidele (vt Tt 1:6–9). Lisaks andis ta konkreetseid nõuandeid, kuidas mehed,
naised ja orjad peaksid pühadele kohaselt käituma (vt Tt 2:2–10).

Sisukokkuvõte
Tiitusele 1. Paulus juhendab Tiitust asetama ametisse Kiriku juhte ja seejärel
loetleb ta mõned nõuded piiskoppidele. Ta juhendab Tiitust parandama õpetustest
kõrvalekaldumisi ja noomima valeõpetajaid, kes „väidavad, et nad tunnevad
Jumalat, aga tegudega nad salgavad” (Tt 1:16).

Tiitusele 2. Paulus innustab Tiitust juhendama Kiriku vanemaid liikmeid olema
noorematele pühadele eeskujuks. Samuti palub ta Tiitusel õpetada orje oma
isandatele alistuma. Paulus selgitab, kuidas jüngrid peaksid elama, et valmistuda
Issanda naasmiseks. Ta kirjeldab Jeesuse Kristuse kaudu tulevat lunastust.

Tiitusele 3. Paulus õpetab, et Kiriku liikmed peavad olema head kodanikud ja
Jeesuse Kristuse õigemeelsed järgijad. Ristimise kaudu võime me tänu Issanda
armule saada igavese elu.



27. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Tiitusele
Sissejuhatus
Apostel Paulus manitses selles kirjas Tiitust, kes oli Kreetal teenides tema
kaasmisjonär, kasutama teiste õpetamisel ja parandamisel õiget õpetust. Samuti
andis Paulus Tiitusele nõu õpetada pühasid olema õigemeelseks eeskujuks, lootma
lunastusele Jeesuse Kristuse lepituse kaudu ja jätkama häid tegusid.

Tiitusele 1
Paulus manitseb Tiitust, et ta kasutaks Kreetal pühade ja teiste õpetamiseks ja
parandamiseks õiget õpetust
Leia Piibli kaardilt nr 13, „Apostel Pauluse misjonirännakud” Kreeta saar. Paulus
kirjutas oma elu lõpu eel kirja Tiitusele, kes teenis Kiriku juhina Kreetal. Paulus oli
Tiituse aastaid tagasi usule pööranud. Tiitus oli pärast ristimist teeninud koos
Paulusega paljude ülesannete täitmisel. Paulus innustas oma kirjas Tiitust ja andis
talle kutses nõu.

Nagu on kirjas salmides Tiitusele 1:1–6, tunnistas Paulus, et loodab saada igavest
elu, mida Jumal oli lubanud enne maailma rajamist (vt Tt 1:2). Ta selgitas, et oli
saatnud Tiituse Kreetale Kirikut korda seadma ja mehi piiskopi ametisse kutsuma.

Loe Tiitusele 1:7–8 ja leia, millised omadused peaksid piiskopil olema ja milliseid
omadusi peaksid piiskopid vältima. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Salmis Tiitusele 1:7 tähendab mitte isemeelne, et ei olda kangekaelne ega ennast täis
ja fraas „liigkasupüüdja” viitab kellelegi, kelle raha on saadud ebaausal teel või
mingil muul mitte õigemeelsel viisil.

Miks on sinu arvates vajalik, et piiskoppidel oleksid omadused, mida Paulus loetles
vajalikena ja et nad väldiksid omadusi, millest Pauluse sõnul tuli hoiduda?
____________________

Loe Tiitusele 1:9 ja leia, millised omadused peaksid piiskopil veel olema.

Me õpime salmidest Tiitusele 1:9, et piiskoppide jaoks on oluline hoida tugevalt
kinni Jumala sõnast, nii et nad saaksid kasutada õiget õpetust, et innustada teisi
elama evangeeliumi järgi ja kummutada vasturääkijate väited. Vasturääkija on
keegi, kes räägib mingile mõttele vastu või eirab seda (antud juhul evangeeliumi
tõesust). Vasturääkijad võivad olla nii Kiriku liikmed kui ka mitteliikmed.

Me võime õppida Pauluse õpetustest piiskoppide kohta, et kui hoiame tugevalt
kinni Jumala sõnast, oleme valmis kasutama õiget õpetust, et innustada teisi
elama Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi ja kummutada
vasturääkijate väited.

Mõtle sellele, mida on Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packer
õpetanud õige õpetuse väest, mis aitab inimestel elada Jeesuse Kristuse
evangeeliumi järgi:

532



„Õige õpetus muudab selle mõistmise korral suhtumist ja käitumist.

Evangeeliumi õpetusi uurides paraneb käitumine kiiremini kui käitumist uurides.
Keskendumine ebaväärikale käitumisele võib panna meid ebaväärikalt käituma.
Sellepärast pöörame me nii jõuliselt tähelepanu evangeeliumi õpetuste
uurimisele.” (Little Children. – Ensign, nov 1986, lk 17)

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida ma võiksin teha, et olla valmis õpetama õiget õpetust, nii et ma
saaksin innustada teisi elama evangeeliumi järgi? (Vt ÕL 11:21.)

b. Millised on pühakirjadest mõned näited sellest, kuidas keegi õpetas õiget
õpetust inimesele, kes väljendas Kiriku või selle õpetuse vastu kahtlust või
vaenulikkust? (Too vähemalt üks näide, kuidas keegi parandas meelt tänu
sellele, et talle oli õpetatud õiget õpetust.)

Mõtle ajale, kui õige õpetuse õppimine aitas sind või mõnda su tuttavat innustada
või veenda elama veelgi rohkem Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi.

Kuigi õige õpetus võib aidata meid innustada teisi evangeeliumi järgi elama ning
vastama usu ja tunnistusega neile, kes on Kiriku vastu, ei pane see kedagi
ilmtingimata Jeesuse Kristuse õpetust vastu võtma. Kuna kõigil inimestel on
valikuvabadus, võivad nad õige õpetuse vastu võtta või hüljata.

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse:

a. Pane kirja vähemalt kolm sellel aastal õpitud kuldsalmi, mis võiksid olla eriti
suureks abiks, et veenda teisi elama evangeeliumi järgi. Selgita, kuidas võib
iga salm abiks olla.

b. Pane kirja vähemalt kolm kuldsalmi, mida võiksid kasutada, et aidata vastata
neile, kes on vastu Kiriku õpetustele või tavadele. Selgita, kuidas võib iga
pühakirjakoht aidata õpetada õiget õpetust, et nende vastuseisule vastata.

Õpi ka edaspidi kuldsalmid ära, et oleksid valmis teistele õiget õpetust õpetama.

Nagu on kirjas salmides Tiitusele 1:10–16, õpetas Paulus Tiitusele, et Kreeta pühad
peavad toetuma õigele õpetusele, sest nende seas on palju petiseid ja valeõpetajaid.
Ta andis Tiitusele nõu noomida valeõpetajaid, nii et need hülgaksid oma vead ja
saaksid terveks usus (vt Tt 1:13). Paulus selgitas samuti, et inimesed näitavad oma
tegude kaudu, kui lähedased nad Jumalaga on.

Tiitusele 2
Paulus annab Tiitusele nõu õpetada Kreeta pühasid elama õige õpetuse järgi
Loe Tiitusele 2:1 ja leia, mida apostel Paulus Tiitust õige õpetusega veel tegema
juhendas.

Loe Tiitusele 2:3–5 ja leia Pauluse nõuanded selle kohta, kuidas peaksid elama
vanemad naised ja mida nad peaksid noorematele naistele õpetama. Seejärel loe
Tiitusele 2:2, 6–8 ja leia Pauluse nõuanded selle kohta, kuidas vanemad ja
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nooremad mehed peaksid elama. 2. salmis tähendab karske rahulikku või tõsist
ning mõistlikud hea enesevalitsusega. Fraas „sea ennast igatpidi heategude
eeskujuks” salmis Tiitusele 2:7 tähendab olla heaks eeskujuks evangeeliumi järgi
elamises. Võiksid märkida ära kõik Pauluse nõuanded, mis käivad sinu kohta.

Me õpime Pauluse nõuandest Tiitusele, et Jeesuse Kristuse järgijad peavad
olema teistele heaks eeskujuks.

3. Mõtle eakamale liikmele oma koguduses, kes on olnud heaks
eeskujuks evangeeliumi järgi elamises ja sellele pühendumises.

Selgita pühakirjapäevikus, kuidas selle inimese eeskuju on sind aidanud.

Vali salmides Tiitusele 2:2–8 välja üks käitumisjuhis ja sea eesmärgiks seda
paremini ellu rakendada, nii et su hea eeskuju võiks teisi õnnistada.

Salmides Tiitusele 2:9–10 on kirjas, et Paulus andis Tiitusele nõu õpetada Kiriku
liikmeid, kes olid orjad, et nad oleksid oma isandaga ausad ja nende meele järgi.
Olles ausad ja meelepärased, austavad need Kiriku liikmed Issandat ja on oma
tööandjatele heaks eeskujuks.

Loe Tiitusele 2:11–15 ja leia, mida evangeelium pühadega teeb ja mida Jeesus meie
kõigi eest tegi. Soovi korral märgi ära, mida inimesed evangeeliumi tõttu ootavad.
Joseph Smith ütleb oma tõlkes salmile Tiitusele 2:11, et Jumala arm, mis toob
kõigile inimestele pääste, on ilmsiks saanud.

Me õpime Pauluse õpetustest salmis Tiitusele 2:14, et Jeesus Kristus andis end
meie eest, et Ta võiks meid lunastada ja puhtaks teha. Sõna „pärisrahvas” 14.
salmis viitab Issanda kallitele inimestele, keda Ta on ostnud ehk lunastanud (vt 1Pt
1:18–19; 2:9) ja kes on teinud lepingu pidada kinni Tema käskudest (vt 2Ms 19:5–6).

Tiitusele 3
Paulus räägib Tiitusele, mida Kreeta pühad pärast ristimist tegema peavad
Nagu on kirjas salmides Tiitusele 3:1–2, andis Paulus Tiitusele nõu õpetada Kreeta
pühasid kuuletuma maa seadustele ja olema heaks eeskujuks, olles tasased ja mitte
teistest halba rääkides. Loe Tiitusele 3:3–8 ja leia, mida ütles Paulus selle kohta,
kuidas Jeesuse Kristuse evangeelium on muutnud teda, Kiriku liikmeid Kreetal ja
kõiki pühasid.

Pane tähele, millisena kirjeldas Paulus salmis Tiitusele 3:3 ennast ja teisi Kiriku
liikmeid enne, kui nad õppisid Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Soovi korral võiksid
salmides Tiitusele 3:4–6 ära märkida, mis inimesi muutis. Salmis Tiitusele 3:5 viitab
fraas „uuestisünni pesemine” ristimisele.

Mõtle sellele, kuidas sa oled tänu Jeesuse Kristuse evangeeliumile muutunud.

4. Pane salmis Tiitusele 3:8 tähele Pauluse nõuannet pühadele, et nad
„oleksid hoolsad heade tegude tegemises”. Kirjuta

pühakirjapäevikus headest tegudest, mida sa teed ja mille tegemist sa jätkad, et
näidata oma usku Jumalasse.

Nagu on kirjas salmides Tiitusele 3:9–15, andis Paulus pühadele nõu vältida
uskmatutega tülitsemist või vaidlemist. Samuti rääkis ta Tiitusele, et saadab
Kreetale külla teisi Kiriku juhte.
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5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud kirja Tiitusele ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja
Fileemonile
Milleks seda kirja uurida?
Kiri Fileemonile sisaldab apostel Pauluse isiklikke nõuandeid seoses Fileemoni orja
Oneesimosega. Seda kirja uurides võid õppida, et kui inimesed Jeesuse Kristuse
Kirikuga ühinevad, saavad neist vennad ja õed evangeeliumis (vt Fm 1:16). Sa võid
samuti tunda, kui tähtis on Jeesuse Kristuse jüngrite kohustus olla teiste vastu
armuline ja neile andestada (vt Fm 1:16–17).

Kes selle kirja kirjutas?
Kirja Fileemonile kirjutas Paulus (vt Fm 1:1).

Millal ja kus see kirjutati?
Apostel Paulus valmistas kirja Fileemonile ette oma esimese vangistuse ajal
Roomas, umbes 60–62 pKr (vt Fl 1:1, 9; märksõna „Pauluse kirjad”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
„Pauluse kiri Fileemonile on erakiri ori Oneesimosest, kes röövis oma isandat
Fileemoni ja jooksis ära Rooma” (märksõna „Kiri Fileemonile”. – Pühakirjajuht).
Fileemon oli tõenäoliselt kreeklasest usulepöördunu ja Kolossa elanik (vt Kl 4:9). Ta
lasi Kiriku kogudusel oma majas kokku saada (vt Fm 1:2, 5). Oneesimos liitus
pärast ärajooksmist Kirikuga ja temast sai armas vend evangeeliumis (vt Fm 1:16;
Fm 1:10–12).

Paulus kirjutas Fileemonile, et innustada teda võtma Oneesimose tagasi kui venna
evangeeliumis ilma teda tõsiselt karistamata, nagu oleks orja ärajooksmise puhul
olnud tavaline (vt Fm 1:17). Paulus pakkus isegi, et ta korvab Oneesimose
põhjustatud rahalised kahjud, mida Fileemon pidi kannatama (vt Fm 1:18–19).

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Kiri Fileemonile on Pauluse kirjadest kõige lühem ja võib-olla ka kõige isiklikum.
See kiri on adresseeritud eraisikule, seetõttu ei sisalda see palju õpetusi. Kõigele
vaatamata näitlikustab Pauluse palve Fileemonil ori Oneesimosega ära leppida
seda, kuidas evangeeliumi õpetused igapäevaelus rakenduvad. Antud juhul näitab
see, et meie suhe Jeesuse Kristusega toob meid perekondlikusse suhtesse kõigi
teiste Kristuse järgijatega ning rõhutab armulikkuse ja andestamise tähtsust.



Sisukokkuvõte
Fileemonile 1. Paulus kiidab Fileemoni armastuse eest, mis ta on pühade vastu
üles näidanud. Ta selgitab, et Fileemoni ärajooksnud ori Oneesimos on pöördunud
evangeeliumisse. Paulus palub, et Fileemon võtaks Oneesimose tagasi kui venna
Issandas. Ta pakub, et korvab Fileemonile kõik Oneemose põhjustatud rahalised
kahjud, mida too on pidanud kannatama.



27. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Fileemonile
Sissejuhatus
Selles kirjas kiitis apostel Paulus Fileemoni tema usu ning armastuse eest Päästja ja
Kiriku teiste liikmete vastu. Ta andis Fileemonile nõu võtta oma ärajooksnud ori
Oneesimos tagasi kui vend evangeeliumis.

Fileemonile
Paulus annab Fileemonile nõu võtta oma ärajooksnud ori Oneesimos tagasi kui vend
evangeeliumis

1. Kiriku liikmetena kohtume sageli uute inimestega. Kujuta ette, et
sinu kogudusse tuleb uus inimene. Kirjuta pühakirjapäevikusse,

milliseid sotsiaalseid probleeme võib see inimene Kirikuga liitumisel või uude
kogudusse kolimisel kohata. Kui sa oled viimastel aastatel Kirikuga ühinenud
või uude kogudusse kolinud, kirjelda mõnd sotsiaalset probleemi, mida
kogesid.

Mõtle küsimustele: kuidas sa kohtled oma koguduse uusi liikmeid? Kuidas sa
kohtled Kiriku liikmeid, kes käituvad teistmoodi kui sina, kel on teised huvid kui
sul või kes kuuluvad teistesse sotsiaalsetesse rühmadesse?

Uurides apostel Pauluse kirja Fileemonile, leia tõde, mis võib sulle Kiriku teiste
liikmetega suhtlemisel abiks olla.

Esimest korda Roomas ühes majas vangistuses olles kirjutas Paulus Fileemonile,
kes oli ilmselt kreeklasest Kirikusse pöördunu. Nagu on kirjas salmides Fileemonile
1:1–3, alustas Paulus oma kirja tervitustega Fileemonile ja teistele, sealhulgas
kogudusele, mis Fileemoni majas koos käis.

Loe Fileemonile 1:4–7 ja leia, miks Paulus Fileemoni kiitis.

Kasu võib olla teadmisest, et kui Paulus ütles, et „pühade südamed on kosutatud
sinu läbi” (Fm 1:7), pidas ta silmas seda, et Fileemon oli nende südameid
rõõmustanud.

Pauluse peamine eesmärk Fileemonile kirjutamisel oli kõnelda olukorrast, mis oli
tekkinud Fileemoni ja tema teenija ehk orja Oneesimose vahel. Oneesimos oli ära
jooksnud ja võis olla Fileemonilt midagi varastanud (vt Fm 1:18). Orjapidamisse ei
suhtutud Uue Testamendi aegses juuda-kristlikus kultuuris kui millessegi pahelisse
ja Rooma seadused toetasid seda. Ärajooksnud orja karistati ränga peksmise,
häbimärgiga laubal või isegi tapmisega. Oneesimos oli pärast ärajooksmist
kohtunud apostel Paulusega.

Loe Fileemonile 1:8–12 ja leia, mida Paulus anus ehk siiralt palus, et Fileemon
teeks.

Kui sa oleksid Fileemoni asemel, siis mida oleksid sa võinud pärast Pauluse palve
kuulmist mõelda või tunda?

Pane tähele fraasi „kelle ma sünnitasin ahelais olles” (Fm 1:10). Paulus oli vangis
olles aidanud Oneesimosel alustada uut elu Jeesuse Kristuse järgijana.
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Nagu on kirjas salmides Fileemonile 1:13–14, tahtis Paulus Oneesimose enda
juurde jätta, et Oneesimos oleks tema abiliseks, kuid Paulus ei tahtnud teha seda
Fileemoni nõusolekuta.

Loe Fileemonile 1:15–16 ja leia, kuidas julgustas Paulus Fileemoni äsja usule
pöördunud Oneesimosse suhtuma. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Miks võis Fileemonil olla raske suhtuda Oneesimosse kui armsasse venda (vt Fm
1:16)?

Üks tõde, mida 16. salmist õpime, on see, et me oleme vennad ja õed
evangeeliumis.

Me oleme kõik Taevase Isa vaimulapsed (vt Hb 12:9) ning seega vennad ja õed.
Lisaks oleme ristimise ja kinnitamise talituse, Jeesusesse Kristusesse pideva usu
rakendamise ja pideva meeleparanduse kaudu vaimselt uuesti sündinud. Niimoodi
saavad meist Jeesuse Kristuse pojad ja tütred (vt Mo 5:7) ja seepärast Tema
lepinguperes vennad ja õed. Hoolimata soost, kultuurist, vanusest, taustast või
ühiskondlikust seisusest saame me Jumala kuningriigis võrdseks.

Leia president Spencer W. Kimballi sõnu lugedes, kuidas tõde, et me oleme
evangeeliumis vennad ja õed, võib muuta viisi, kuidas me üksteist, eriti Kiriku uusi
liikmeid, kohtleme:

„Selle lühikese kirja lugemine, mille Paulus Fileemonile kirjutas, on alati mu meelt
ülendanud. See õpetab meile põhimõtet ja vaimu seoses vendlusega
evangeeliumis. ‥

On inspireeriv ja rõõmustav näha sama vaimu kogu Kirikus tehtava töö tegemisel,
näha pühasid embamas, aitamas neid ja palvetamas nende eest, kes iga päev
sisenevad meie Issanda kuningriiki. Jätkake sõbrakäe ulatamist üksteisele – ja

neile paljudele, kes Kirikusse tulevad. Võtke nad vastu, armastage neid ning olge nendega
osaduses.

Kahjuks on tulnud ette juhtumeid, mil osa meie seast pole nii teinud, aruandeid mõnest, kes on
hüljanud need, kelle Jumal on ristimise kaudu vastu võtnud. Kui Issand „ei häbene neid nimetada
vendadeks” (Hb 2:11), siis ‥ võtkem meiegi oma vendadel ja õdedel käest kinni ning tõmmakem
nad oma hoolivasse ja armastavasse ringi.” (Always a Convert Church: Some Lessons to Learn
and Apply This Year. – Ensign, sept 1975, lk 4)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on minu arvates tähtis mõista, et me oleme vennad ja õed
evangeeliumis?

b. Millal olen ma näinud, et keegi kohtleb teisi kui vendi ja õdesid
evangeeliumis? Mida head selline lahkus ja armastus kaasa tõi?

3. Kirjuta oma kogudusest kellelegi kiri, kes võiks vajada armastust ja
tunnustust. Sa võiksid kiita kellegi andeid ja panust ning avaldada

austust evangeeliumi vennale või õele. Kui oled kirja lõpetanud, kirjuta
pühakirjapäevikusse sellest kokkuvõte.
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Selleks, et valmistuda näitlikustama veel tõde Pauluse kirjast Fileemonile, mõtle
ajale, kui keegi sind solvas või sinuga halvasti käitus.

Loe Fileemonile 1:17 ja leia, mida Paulus palus Fileemonil oma ärajooksnud orja
Oneesimose heaks teha.

Paulus palus Fileemonil Oneesimos oma majja tagasi võtta, ilma et ta määraks talle
ranget karistust, mis tavaliselt orjadele osaks sai. Nagu näitlikustab Pauluse juhis
Fileemonile, me õpime, et Jeesuse Kristuse jüngrid on teiste vastu armulikud ja
andestavad.

Miks võib mõnikord olla raske teiste vastu armulik ja andestav olla?

Pane tähele, et see, kui me oleme armulikud ja andestavad nende vastu, kes on
meiega halvasti käitunud, ei tähenda tingimata seda, et nad saavad oma tegude
tagajärgi vältida või kaotatud usalduse kohe taastada. See tähendab hoopis seda, et
oleme teiste suhtes kaastundlikud ja laseme minna kibestumisel, pahameelel või
valul, mida võime endas kanda. Samuti võime lasta neil, kes on meiega valesti
käitunud, taas meie usalduse võita.

Loe Fileemonile 1:18–21 ja leia, mida pakkus Paulus välja Oneesimose eest teha.

Just nagu Paulus astus välja Oneesimose kaitseks, astub Jeesus Kristus Taevase Isa
ees meie kaitseks välja ja palub meie eest (vt ÕL 45:3–5). Jeesus Kristus on samuti
maksnud meie pattude eest vaimse võla.

Kuidas võib selle meeles pidamine, mida Jeesus Kristus on meie heaks teinud,
aidata meil teiste vastu armulik ja andestav olla?

4. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mitmele küsimusele (ära kirjuta
millestki, mis on liiga isiklik):

a. Millal oli mul Fileemoni-sarnaselt vaja kellegi teise vastu armulik ja andestav
olla? Kuidas sain ma sellele inimesele oma armulikkust näidata ja talle
andestada? Kuidas on selline käitumine mind õnnistanud?

b. Millal olen ma Oneesimose-sarnaselt lootnud, et keegi teine on minu suhtes
armulik ja andestav? Kuidas ma otsisin selle inimese armulikkust ja
andestust? Kuidas selle otsimine mind õnnistas?

c. Millal olen ma Pauluse-sarnaselt olnud vahemeheks kellelegi, kes otsib
andestust, ja inimesele, kellele oli vaja üles näidata armulikkust ja
andestust? Kuidas olin ma võimeline aitama eksinul saada andestust ja
kahju saanud inimesel eksinule andestada?

Mõtle, mida sa saad teha, et olla teiste vastu armulik ja andestav. Kui püüad teistele
andeks anda ja teiste andestust vastu võtta, aitab Issand sind sinu püüdlustes.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud kirja Fileemonile ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja
heebrealastele
Milleks seda kirja uurida?
Apostel Pauluse kiri heebrealastele tunnistab Jeesuse Kristuse ülimuslikkusest. Ta
on ülem kui inglid ja Tal on ülevam nimi ning kõrgem kutse. Inglid on Jumala
teenijad, kuid Jeesus Kristus on Tema Poeg. See kiri õpetab samuti, et Jeesus on
ülem kui Mooses ja et Tema teenimine tõi uue lepingu, mis on Moosese seaduse
järgsest vanast lepingust kõrgem. Melkisedeki preesterluse vägeva ülempreestrina
on Tema preesterlus suurem kui ülempreestritel Moosese seaduse järgi.

Samal ajal kui pühakirjad on tulvil viiteid Jeesuse Kristuse lepitavale ohverdusele,
Tema ülestõusmisele ja Tema taevasse minemisele, rõhutatakse kirjas
heebrealastele Lunastaja pidevat tööd kõigi elus, kes pöörduvad Tema poole
kuulekuses ja usus. Kirja heebrealastele uurimine võib aidata sul paremini mõista
õpetust lepitusest ja inspireerida sind elama Taevasesse Isasse ja Jeesusesse
Kristusesse uskudes.

Kes selle kirja kirjutas?
Enamik viimse aja pühi peab kirja heebrealastele kirjutajaks Paulust (vt märksõna
„Pauluse kirjad”. – Pühakirjajuht). Siiski mõned kahtlevad, kas selle kirja kirjutas
Paulus, kuna selle stiil ja keelekasutus erinevad tema teistest kirjadest. Üldiselt
arvatakse, et isegi kui Paulus seda kirja ei kirjutanud, olid mõtted tema omad, sest
kirja heebrealastele õpetused ühtivad tema teiste kirjade õpetustega. Prohvet
Joseph Smith omistas kirjas heebrealastele olevad sõnad apostel Paulusele (vt
Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 105). Selles õpikus
aktsepteerime me kirja kirjutajana Paulust.

Millal ja kus see kiri kirjutati?
Me ei tea, kus Pauluse kiri heebrealastele kirjutati. Samuti me ei tea täpselt, millal
see kirjutati. Siiski oletatakse kõige enam, et see kirjutati aastatel 60–62 pKr, umbes
samal ajal kui Pauluse kirjad filiplastele, koloslastele, efeslastele ja Fileemonile (vt
märksõna „Pauluse kirjad”. Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Paulus kirjutas kirja heebrealastele, et innustada juudi rahvusest Kiriku liikmeid
jääma püsima usus Jeesusesse Kristusesse ja mitte pöörduma tagasi oma
varasemate tavade juurde (vt Hb 10:32–38). Mitmesuguste kannatuste survel olid
paljud juutidest kristlased oletatavasti Kirikust lahkunud ja pöördunud tagasi
suhteliselt turvalisema juutide kummardamisviisi juurde sünagoogis (vt Hb 10:25,
38–39). Paulus otsustas neile juutidest kristlastele näidata, et Moosese seadus juhtis
tähelepanu Jeesusele Kristusele ja Tema lepitusele kui tõelisele päästeallikale.



Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Kiri heebrealastele ei ole mitte range kiri, pigem on see jutlus, milles viidatakse
korduvalt iisraellaste pühakirjadele ja tavadele. See on pühakirjade kõige pikem
jutlus sellest, miks ja kuidas on Jeesus Kristus üle kõikidest asjadest.

Kirjas heebrealastele õpetatakse, et Jeesus Kristus on ülem kui seadus, sest Tema
andis seaduse. Samuti õpetatakse kirjas heebrealastele, et prohvetid said Temasse
uskudes väge, et Ta oli suur ülempreester, kelles täitusid Vana Testamendi aegsed
ohverdused, et Ta on ülem kui inglid ja et Tema lepitava ohverduse kaudu võime
me oma patud andeks saada.

Kiri heebrealastele on üks vähestest kohtadest Piiblis, kust me saame lugeda
prohvet Melkisedekist (vt Hb 7:1–4) ja tema järgi nime saanud preesterlusest (vt Hb
5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17). Kirjas heebrealastele õpetatakse, et Melkisedeki
preesterlus on ülem kui Aaroni preesterlus ja et see näitab, et pääste ei tule mitte
Moosese seadusest ega Leevi preestrite poolt läbiviidud talitustest, vaid Jeesuse
Kristuse ja Melkisedeki preesterluse talituste kaudu (vt Hb 7:5–28). Heebrealastele
11:1–12:4 antakse tähelepanuväärne jutlus usust ja õpetatakse, kuidas inimesed
saavad Jeesust Kristust usaldada. (Vt märksõna „Pauline Epistles”. – Bible
Dictionary)

Sisukokkuvõte
Heebrealastele 1–6. Jeesus Kristus on Isa olemuse selge kuju. Ta on ülem kui
inglid ja kõik prohvetid, kes Temale eelnesid, sealhulgas Mooses. Muistsed
iisraellased, kes toodi Egiptusest välja, ei saanud minna Issanda rahusse, sest nad
tegid oma südame Jeesuse Kristuse ja Tema teenija Moosese vastu kõvaks. Vägeva
ülempreestrina on Jeesus Kristus ülem kõigist Moosese-aegsetest ülempreestritest.
Oma kannatuse kaudu sai Kristus täiuslikuks. Me võime siseneda Issanda rahusse
ning püüelda evangeeliumi õpetuste ja talituste kaudu täiuslikkuse poole (Hb 6:1).

Heebrealastele 7–13. Melkisedeki preesterlusega juhitakse evangeeliumi ja see on
suurem kui Aaroni preesterlus. Kogudusetelk ja Moosese-aegsed talitused
kuulutasid ette Kristuse teenimisest. Jeesus Kristus täitis Moosese seaduse oma
verevalamise kaudu, mille kaudu me võime saada päästetud ja oma patud andeks.
Prohvetid ning teised mehed ja naised tegid tänu usule õigemeelseid tegusid
ja imesid.



27. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Heebrealastele 1–4
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas heebrea pühadele ehk juutidest kristlastele Jeesuse Kristuse
tõelisest loomusest. Ta õpetas neile ka Päästja lepitusest ja mõnest õnnistusest, mis
lepituse tulemusel tulevad. Paulus jagas muistsete iisraellaste kogemust, kes
ekslesid kõrbes, et õpetada pühadele, mida nad peavad tegema Issanda hingamisse
pääsemiseks.

Heebrealastele 1
Paulus õpetab Jeesuse Kristuse loomusest
Loe läbi järgmised olukorrad:

• Noor naine on väsinud sellest, et ta kohta öeldakse „hea tüdruk”, kuna ta ei
osale mõnes oma sõprade tegevuses. Ta kaalub oma käitumisnormide
alandamist, et teiste hulka sobida.

• Põhimisjonil teeniv noormees tõdeb, et misjonitöö on raskem, kui ta oli
eeldanud, ning kaalub, kas pöörduda koju tagasi.

Mis on neis olukordades ühist? Millistel põhjustel kaaluvad inimesed allaandmist
oma püüdlustes teha seda, mille nad teavad olevat õige?

Apostel Paulus kirjutas oma kirja heebrealastele ajal, kui mõned juudi (või heebrea)
pöördunud ei osalenud tagakiusamise või muu survestamise tõttu Kiriku
koosolekutel. Nad pöördusid tagasi neile tuttava ja seetõttu suhteliselt kindla
juutide kummardamistava juurde, kuhu ei kuulu usk Jeesusesse Kristusesse (vt Hb
10:25, 38–39). Paulus kirjutas selle kirja, et innustada neid Kiriku liikmeid Jeesusele
Kristusele ustavaks jääma.

Uurides kirja heebrealastele, leia tõdesid, mis võivad aidata sul Kristusele ustavaks
jääda, kui tunned, nagu tahaksid alla anda.

Loe Heebrealastele 1:1–3, 10 ja leia, mida Paulus juudipühadele Päästja
kohta õpetas.

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse õpetused Jeesuse Kristuse kohta, mis
sa salmidest Heebrealastele 1:1–3, 10 leiad. Näiteks võiksid sa

tunda salmidest 2 ja 10 ära õpetuse: Jeesus Kristus lõi taevad ja maa. Kui sa
hoolega vaatad, siis avastad, et need salmid õpetavad Päästja kohta veel
mitmeid tähelepanuväärseid õpetusi.

Õpetuste ja põhimõtete äratundmine
Pühakirjas sisaldub palju rohkem õpetusi ja põhimõtteid, kui on välja toodud selles
seminariõpikus. Harjuta iseseisvalt pühakirju uurides veel teiste tõdede leidmist, mida saad oma
elus rakendada. Heebrealastele 1:1–3, 10 pakub ideaalset võimalust harjutada Issanda Jeesuse
Kristuse kohta käivate õpetuste äratundmist.
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Pane tähele fraasi „olemuse kuju” salmis Heebrealastele 1:3. See fraas tähendab, et
Jeesus Kristus näeb välja nagu Taevane Isa ja Tal on samasugune jumalik olemus.
Samas salmis tähendab fraas „kandes kõike oma vägeva sõnaga”, et Jeesus Kristus
on kõikvõimas.

Mõtle, milline salmidest Heebrealastele 1:1–3, 10 leitud tõde võiks olla sulle abiks,
kui sul tekib kiusatus lõpetada Issanda tahtele kuuletumine.

Kirjas heebrealastele käsitletakse sageli teemat Jeesuse Kristuse ülimuslikkusest.
Näiteks salmides Heebrealastele 1:4–14 näitas Paulus, et Päästja on ülem kui inglid.
Järgnevates peatükkides näitas ta jätkuvalt Kristuse oivalisust ja ülimuslikkust.

Kuidas võib teadmine, et Jeesus Kristus on ülem kõigest, aidata inimest, kel on
raskusi Talle ustavaks jäämisega? ____________________

Keskendu sellele teemale, kui uurid ülejäänud osa Pauluse kirjast heebrealastele.

Heebrealastele 2
Paulus õpetab, et Jeesus Kristus on meie pääste juht
Mõtle, kuidas käib juhi või kapteni valimine eri rühmades, kus sa võid osaleda
(näiteks spordivõistkonnas, väitlemises, näiteringis või huviringides). Millistele
omadustele sa juhti või kaptenit valides tähelepanu pöörad?

Apostel Paulus selgitas Heebrealastele 2. peatükis juutidest usule pöördunutele veel
Jeesuse Kristuse olemust ja päritolu, et aidata neil mõista, miks nad peaksid Teda
jätkuvalt järgima. Loe Heebrealastele 2:10 ja leia, mida Paulus Jeesuse Kristuse kui
juhi kohta õpetas.

Me õpime sellest salmist, et Jeesus Kristus on meie pääste juht.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas on Jeesus Kristus meie
pääste juht?

Loe Heebrealastele 2:8–9, 14–18 ja leia fraasid, mis kirjeldavad, miks sobib Päästja
meie pääste juhiks. Võiksid leitu soovi korral ära märkida.

Salmis Heebrealastele 2:9 viitab Pauluse õpetus, et Jeesus Kristus „sai üürikeseks
ajaks alamaks inglitest”, sellele et Päästja laskus oma surelikkusele eelnevas elus
troonilt alla, et kogeda surelikkust, kannatusi ja surma, misläbi „laskus ta allapoole
kõiki asju” (ÕL 88:6). Fraas „liha ja vere osalised” salmis Heebrealastele 2:14
tähendab, et me oleme surelikud. Fraas „rahva pattude lepitamiseks” salmis
Heebrealastele 2:17 tähendab, et Kristus oli võimeline meie patud lepitama.

Mida Jeesus 9. salmi kohaselt kõigi inimeste heaks tegi? Keda Ta 14. salmi kohaselt
oma lepituse kaudu võitis?

Pane tähele, et Paulus mitte üksnes ei viidanud Päästjale kui meie pääste juhile,
vaid ütles Tema kohta ka „halastaja ja ustav ülempreester ” (Hb 2:17). Paulus
võrdles Jeesust Kristust juutide ülempreestriga, sest ülempreestrit peeti rahva ja
Jumala vahendajaks.

Miks on salmi Heebrealastele 2:18 kohaselt Päästja võimeline meid aitama?
____________________
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Loe salme Heebrealastele 4:14–16 ja leia veel üks arusaam, mida Paulus selle kohta
õpetas, kuidas Päästja on halastav ja ustav ülempreester.

Salmidest Heebrealastele 2:17–18 ja 4:14–16 võime leida järgmise tõe: kuna Jeesus
Kristus kannatas ja oli kiusatud kõigis asjades, mõistab Ta meid täiuslikult ja
saab meid vajadusel aidata. (Vt ka Al 7:11–13.)

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse oma tunnetest selle kohta, kuidas
Heebrealastele 2. peatükis ära tuntud tõed võivad aidata sul olla

kindel oma otsuses järgida Jeesust Kristust kui oma juhti.

Heebrealastele 3–4
Paulus õpetab, kuidas me saame siseneda Issanda hingamisse
Mille üle võid sa aeg-ajalt muret või ärevust tunda? Mõtle sellele, kuidas sa saad
sellest või mõnest teisest rahutuse või ärevuse allikast rahu ja puhkust leida.

Pauluse ajal kiusati juutidest pühasid taga, sest nad elasid Jeesuse Kristuse
evangeeliumi järgi. Nagu on kirjas Heebrealastele 3. ja 4. peatükis, viitas Paulus
kogemustele Vanast Testamendist, et õpetada pühadele, kuidas leida rahu selles ja
järgmises elus.

Muistsel ajal kutsusid Iisraeli lapsed pärast Egiptusest vabastamist esile Issanda
viha, sest nad ei olnud kuulekad. Selle tagajärjel ei lubatud neil minna Issanda
rahusse ehk hingamisse (vt 4Ms 14; Jk 1:7–8; Al 12:33–3713:6, 12–13, 28–29).

Võiksid märkida salmis Heebrealastele 3:11 ära fraasi „minu hingamisse”.

Loe Õpetus ja Lepingud 84:24 ja leia, mida see salm Issanda hingamisest õpetab.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:
„Tõelised pühad pääsevad Issanda hingamisse veel selles elus, ning jäädes tõele
truuks, jäävad nad sellesse õndsasse olukorda seniajani, kuni puhkavad koos
Issandaga taevas. ‥ Mis puutub surelikesse, siis tähendab Issanda hingamine
täiuslikku teadmist, et suur viimse aja töö on jumalik. ‥ Igavikus tähendab
Issanda hingamine igavese elu pärimist, Issanda auhiilguse täiuset” (Mormon

Doctrine, 2. tr, 1966, lk 633).

Loe Heebrealastele 4:1 ja leia, mida kartis Paulus, et mõnedel Kiriku liikmetel ei
õnnestu teha.

Loe läbi salmid Heebrealastele 3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11. Loe ka JST,
Heebrealastele 4:3. Leia neid salme lugedes, mida Paulus korduvalt õpetas, kuidas
me saame Issanda hingamisse pääseda.

Pane tähele fraasi „ärge paadutage oma südameid” (Hb 3:8, 15; 4:7). See fraas
tähendab, et me ei peaks sulgema oma südant tõele ja inspiratsioonile. Me
peaksime hoidma oma südame Jumalale ja Tema käskudele avatuna, valmina ja
kuulekana.

Me võime Pauluse õpetustest õppida, et kui me jääme Päästjale ustavaks ja ei
muuda oma südant kõvaks, siis me pääseme Issanda hingamisse.
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Mil moel aitab see, kui valime Päästjasse uskumise ja oma südame Jumala
eesmärgile ja plaanile avatuna hoiame, meil Issandale ustavaks jääda? Mõelge
mõnele oma tuttavale, kes on sellest põhimõttest heaks eeskujuks. Mida see
inimene konkreetselt teeb, et ustavaks jääda?

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse, mida sa teed, et Jeesusele Kristusele
ustavaks jääda ja hoida oma süda Talle avatuna.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Heebrealastele 1.–4. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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28. NÄDAL, 1. PÄEV:

Heebrealastele 5–6
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas, et Jumal peab olema kutsunud need, kes saavad
preesterluse, ja et Jumal nimetas Jeesuse Kristuse oma ülempreestriks Melkisedeki
korra järgi (vt Hb 5:10). Paulus innustas Kiriku liikmeid, et neil oleks Jumala
lubaduste saamiseks usinust, usku, kannatlikkust ja lootust.

Uuri pühakirju iga päev
Järjekindel isiklik pühakirjauurimine iga päev aitab sul õppida evangeeliumi, arendada oma
tunnistust ja kuulda Issanda häält. President Harold B. Lee on öelnud: „Kui me iga päev pühakirju
ei loe, muutub meie tunnistus hapramaks, meie vaimsus ei suurene” (Teachings of Presidents of
the Church: Harold B. Lee, 2000, lk 66). Kui jätkad Uue Testamendi uurimist, õnnistatakse sind
pühakirjade igapäevase lugemise eest.

Heebrealastele 5
Paulus õpetab, et need, kes saavad preesterluse, peab olema kutsunud Jumal
Kujuta ette, et su tuttav kirjutab paberile arst ja paneb selle sildi omale rinda. Kuigi
ta kannab silti, millel seisab sobiv tiitel, siis mille üle sa muretseksid, kui see
inimene üritaks sind õnnetusse sattumise korral opereerida? Mille üle sa
muretseksid, kui ta kannaks silti politseinik ja üritaks sulle millegi valesti tegemise
eest trahvikviitungit anda?

Miks sa oleksid tõrges usaldama seda inimest ülesannete täitmisel, mis on seotud
tiitlitega, mis ta on endale ise võtnud?

Hoolimata sobiva tiitliga sildi kandmisest, jääb sellel inimesel vajaka nende
ülesannete täitmiseks vajalikust volitusest ja võimetest. Nii nagu ühiskond on
loonud viisid, kuidas teatud kohustuste täitmiseks volitust saada, on Jumal loonud
viisi, kuidas saada Tema volitust teatud kohustuste täitmiseks Tema Kirikus. Leia
Heebrealastele 5. peatükki uurides, millise korra on Jumal Tema volituse saamiseks
kehtestanud.

Apostel Paulus kirjeldas Päästjat kui suurt ülempreestrit (vt Hb 4:14). Loe
Heebrealastele 5:1–3 ja leia, mida õpetas Paulus Moosese seaduse järgi elavate
iisraellaste seas ülempreestrite rolli kohta.

„Moosese seaduse all kutsuti ülempreestriks Aaroni preesterluse juhtivat ametikandjat. See amet
saadi pärimise teel ja tuli esmasündinu kaudu Aaroni perekonnas, kusjuures Aaron ise oli
esimene ülempreester Aaroni korra järgi.” Ülempreester teenis tavaliselt kogu ülejäänud elu, kuid
lõpuks võtsid pahelised mehed selle ameti üle. „Ülempreestrid kutsuti ametisse ja kõrvaldati
ametist mitte korra kohaselt, vaid nii, nagu nii Heroodes kui ka roomlased heaks arvasid. Seda
ametit täitsid ajavahemikus 37 eKr kuni 68 pKr 28 meest” (märksõna „High priest”. – Bible
Dictionary).
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Loe Heebrealastele 5:4 ja leia, kuidas ülempreestrit tuli valida.

Selleks et mõista, kuidas Aaron sai selle ameti „Jumala kutsel” (Hb 5:4), loe 2.
Moosese 28:1, kus on kirjas, milline suhtlemine Jumala ja Moosese vahel Siinai
mäel aset leidis.

Mõtiskle, miks on tähendusrikas, et Jumal ilmutas Aaroni kutsumise Moosesele,
mitte Aaronile endale või kellelegi teisele. Mooses oli prohvet ja seetõttu oli tal
volitus saada selliseid ilmutusi ja valitseda preesterluse kasutamise üle maa peal.

Me õpime Pauluse juhisest salmis Heebrealastele 5:4, et need, kes on pühitsetud
preesterlusse, peab olema kutsunud Jumal oma volitatud teenijatele antud
ilmutuse kaudu. Tänapäeva Kirikus vestlevad volitatud preesterluse hoidjad
pühitsemise eel iga kandidaadiga ja otsivad juhatust Pühalt Vaimult, et saada
kinnitust kandidaadi valmisolekust ja väärilisusest preesterlusse pühitsemiseks.

Kuidas on see tõde seotud Kirikus inimeste teistesse kutsetesse teenima kutsumise
protsessiga?

Loe läbi 5. usuartikkel ja leia, kuidas kajastub salmist Heebrealastele 5:4 leitud
eelnev tõde ja see, et ollakse kutsutud „Jumala kutsel nagu Aarongi” selles, mida
prohvet Joseph Smith on kirjutanud. Pane tähele, et prohvetlik kuulutamine viitab
ilmutusele.

Mis veel peab viienda usuartikli kohaselt aset leidma inimesega, keda on kutsutud
„Jumala poolt prohvetliku kuulutamise” kaudu, et ta oleks volitatud jutlustama
evangeeliumi ja sooritama selle talitusi?

Nii Uues kui ka Vanas Testamendis on
kirjas, et prohvetid, preesterluse hoidjad
ja evangeeliumi õpetajad said oma
kutsed volitatud preesterluse hoidjate
käte pealepanemise kaudu (vt 4Ms
27:18–23; Ap 6:5–6; 13:2–3; 1Tm 4:14).

1. Vasta pühakirjapäevikus
ühele või mõlemale

küsimusele:

a. Kuidas kajastub tänapäeval
Kirikus inimeste kutsetesse kutsumise protsessis see, millele on pandud alus
pühakirjas?

b. Miks on oluline teada, et preesterluse volituse võib saada ainult sellel viisil?

Loe Heebrealastele 5:5–6 ja leia, kes Päästjale Tema volituse andis.

Nende salmide kohaselt andis Taevane Isa oma Pojale, Jeesusele Kristusele
preesterluse. Temast pidi saama „preester igavesti Melkisedeki korra järgi” (Hb 5:6).

Melkisedeki preesterluse ülempreestri amet „vastab Jeesusele Kristusele kui suurele
Ülempreestrile. Aadam ja kõik patriarhid olid samuti ülempreestrid. Täna moodustavad kolm
juhtivat ülempreestrit Kiriku Presidentkonna ning juhivad kõiki teisi preesterluse hoidjaid ja Kiriku
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liikmeid. Kui see on asjakohane, pühitsetakse tänapäeval kõikjal Kirikus ülempreestriteks veel
teisigi väärilisi mehi.” (Märksõna „Ülempreester”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)

Loe Heebrealastele 5:7–10 ja märgi soovi korral 9. salmis ära, kelleks Jeesus Kristus
sai. Salmid 7 ja 8 viitavad Melkisedekile, prohvetile ja kuningale, kes elas
Aabrahami ajal.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et
need salmid „kehtivad nii Melkisedeki kui ka Kristuse kohta, sest Melkisedek oli
Kristuse prototüüp ning et prohveti teenimine on meie Issanda võrdkuju ja
ettekuulutus Temast” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973,
3. kd, lk 157).

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas on Jeesus Kristus
„igavese õndsuse alustajaks” (Hb 5:9) kõigile, kes Talle kuuletuvad?

Nagu on kirjas salmides Heebrealastele 5:11–14, väljendas Paulus soovi õpetada
sellel teemal veel rohkem, kuid tema sõnul oli inimestel puudu vaimsest
arusaamisest ja küpsusest, et veel kõrgemaid õpetusi mõista.

Heebrealastele 6
Pühasid innustatakse, et neil oleks Jumala lubaduste saamiseks usinust, usku,
kannatlikkust ja lootust
Jumal on lubanud oma lastele õnnistusi, näiteks rahu, õnne, andestamist, palvele
vastamist, patriarhaalses õnnistuses kirjas olevaid õnnistusi, ülestõusmist ja igavest
elu. Mõned neist õnnistustest olenevad meie valikutest.

Milline on üks lubatud õnnistus, mille saamist sa ootad?

Nagu on kirjas Heebrealastele 6. peatükis, innustas Paulus pühasid, et nad Issanda
lubatud õnnistuste poole püüdlemisel alla ei annaks. Leia seda peatükki lugedes
tõdesid, mis aitavad sul saada õnnistusi, mida Jumal on lubanud.

Loe Heebrealastele 6:1–3 ja leia, mida Paulus õpetas, mille nimel peavad pühad
tööd tegema. Pane tähele, et Joseph Smithi tõlkes salmile Heebrealastele 6:1 on
kirjas „Seepärast, jätmata kõrvale Kristuse õpetuse põhimõtteid” (rõhutus lisatud).
JSA, Heebrealastele 6:3 on kirjas: „Ja me suundumegi täiuslikkuse poole, kui
Jumal lubab.”

Olla täiuslik tähendab olla vaimselt küps ehk täielik (vt märksõna „Täiuslik”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Me loeme salmidest Heebrealastele 6:1–2, et
evangeeliumi esimesed põhimõtted ja talitused moodustavad vundamendi, millele
me peaksime ehitama, kui teeme tööd, püüeldes täiuslikkuse ehk vaimse küpsuse
poole.

Nagu on kirjas salmides Heebrealastele 6:4–8, kirjeldas Paulus neid, kellele
viidatakse kui hukatuse poegadele – neid, kel on täielik ja täiuslik teadmine, et
Jeesus on Kristus ja kes seejärel pöörasid sellest tõest ära ning muutusid Jumala
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vaenlasteks. Paulus vastandas need inimesed pühadega, kellele ta seda jutlust
pidas, kes töötasid Kristuse nimel (vt Hb 6:9–10).

Loe Heebrealastele 6:11–15 ja leia, mida innustas Paulus pühasid tegema, kui nad
tegid tööd, et pärida Jumala lubatud õnnistusi. Kasu võib olla teadmisest, et fraas
„osutaksite sama indu täieliku lootuse säilitamiseks otsani” 11. salmis viitab sellele,
et tuleb olla usin, kuni saame Jumala lubatud õnnistused.

Paulus kirjeldas Aabrahami kui usinuse, usu ja kannatlikkuse eeskuju Jumala
lubatud õnnistuste otsimisel. Aabraham oli 75-aastane, kui Jumal lubas talle
järeltulijaid, ja seejärel ootas ta usus 25 aastat, kuni see lubadus täitus ja talle sündis
Iisak. Pauluse juhisest saame teada, et usinalt lõpuni vastupidamise,
kannatlikkuse ja usu kaudu Jeesusesse Kristusesse võime pärida Jumala
lubatud õnnistused.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on minu arvates usinus, usk Jeesusesse Kristusesse ja kannatlikkus
tähtsad, kui soovime saada Jumala lubatud õnnistusi?

b. Millal olen ma saanud lubatud õnnistusi usinuse, kannatlikkuse ja usu
kaudu Jeesusesse Kristusesse?

Nagu on kirjas salmides Heebrealastele 6:16–18, õpetas Paulus, et Jumal peab oma
lubadustest kinni ega valeta eales. Seetõttu võime Tema lubadustele loota ja olla
kindlad nende täitumises.

Loe Heebrealastele 6:19–20 ja leia, kuidas Jumala lubadustele lootmine meie elu
mõjutab.

Me võime salmis Heebrealastele 6:19 tunda ühe tõena ära selle, et kui loodame
Jumala lubadustele, on see meie hinge vaimseks ankruks. Lootus on „kindel
ootus õigemeelsuse eest lubatud õnnistustele ja igatsus nende järele” (märksõna
„Lootus”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org).

4. Joonista pühakirjapäevikusse ankur. Mõtle, milleks ankrut laeval
kasutatakse. Pane kirja, kuidas on sinu lootus Jumala lubadustele

olnud sulle vaimseks ankruks.

Mõtiskle sellele, kuidas sa saad veelgi rohkem arendada usinust, usku,
kannatlikkust ja lootust. Soovi korral pane tekkinud mõtted
pühakirjapäevikusse kirja.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Heebrealastele 5. ja 6. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:

28.  NÄDAL:  1 .  PÄEV

550



28. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Heebrealastele 7–10
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas, et Jeesus Kristus on Iisraeli sooga tehtud uue lepingu
vahemees (vt Hb 8:8). Ta selgitas, et Päästja ohverdus oli kõrgem nendest
ohverdustest, mida ülempreestrid Moosese seaduse järgi tegid. Samuti selgitas ta,
et Moosese seaduse järgi tehtud talitused juhtisid inimesed Päästja ja Tema
lepituse juurde.

Heebrealastele 7–8
Paulus õpetas, et Jeesus Kristus on uue lepingu vahemees
Kirjuta varjude alla, mida need
kujutavad.

Miks sa oled võimeline ära tundma,
mida varjud kujutavad?

Vanas Testamendis räägitakse paljudest
tseremooniatest ja talitustest, mis
sümboliseerivad Päästjat ja Tema
lepitust ning kuulutavad nendest ette.
Kuna Paulus teadis, et juudikristlased
ehk heebrealased olid nende tavandite ja talitustega tuttavad, viitas ta neile oma
jutluses, kui õpetas nendele pühadele Jeesusest Kristusest.

Sümbolid pühakirjades
Ingliskeelses Piibli sõnaraamatus on kirjas: „Pühakirjades on palju sümboleid ja kujundlikke
väljendeid. Tavandid ja talitused on oma olemuselt sümboolsed ja need kõik annavad tunnistust
Jeesusest Kristusest. ‥ Pühamutalitus oli sümbol igavikulistest asjadest (Hb 8–10), nagu kogu
Moosese seadus, mis sisaldab Kristuse võrdkujusid ja kujutisi” (vt ka märksõna „Sümboolika”. –
Pühakirjajuht). Nende võrdkujude ja kujutiste mõistmine võib aidata sul Jeesuse Kristuse
evangeeliumist paremini aru saada ja seda rohkem armastada.

Kõik pühakirjad sisaldavad Jeesuse Kristuse võrdkujusid, kujutisi, sümboleid ja
sarnasusi. Võrdkujud, kujutised, sümbolid ja sarnasused annavad edasi sügavamat
tähendust. Suurt osa sellest kujundlikkusest antakse edasi inimeste, esemete,
sündmuste ja olukordade kaudu.

Moosese seadus oli määratud olema Jeesuse Kristuse võrdkuju ja kujutis, või
sümbol, mis juhib iisraellaste tähelepanu Jeesusele Kristusele ja Tema lepitavale
ohverdusele (vt 2Ne 11:4; Jk 4:4–5). Apostel Paulus selgitas, kuidas mitmed seaduse
osad seda tegid. Ta tahtis aidata juudi pühadel jääda Jeesusele Kristusele ustavaks,
selle asemel et nad pöörduks tagasi Moosese seaduse järgimise juurde, nagu
mõned seda tegid.

Sa loed salmist Heebrealastele 2:17, et Paulus viitas Jeesusele Kristusele kui
halastavale ja ustavale ülempreestrile. Moosese ajast kuni Jeesuse Kristuse ajani oli
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Mooses asetas Aaroni ülempreestri ametisse
Aaroni preesterluses.

ülempreester Aaroni preesterluse juhtiv ametikandja. Aaroni preesterlust
kutsutakse ka Leevi preesterluseks, viidates Aaroni preesterluse volitusele, mida
hoidsid Leevi suguharu liikmed (vt märksõna „Aaronic Priesthood”. – Bible
Dictionary).

Loe Heebrealastele 7:1–4 ja leia, mida
Paulus Melkisedeki kohta õpetas. Loe
samuti JST, Heebrealastele 7:3, et saada
selgust selle kohta, mida Paulus 3.
salmis õpetas.

Melkisedek oli tähelepanuväärne
prohvet ja juht, kes elas umbes 2000
aastat eKr. Teda kutsuti Saalemi
(Jeruusalemma) kuningaks,
rahuvürstiks ja kõige kõrgema Jumala
preestriks (vt Hb 7:1, vt ka märksõna
„Melkisedek”. – Pühakirjajuht; vt ka
JST, 1. Moosese 14:25–40). Paulus
mõistis Melkisedeki suurust ning kasutas teda kui Jeesuse Kristuse võrdkuju ja
kujutist.

Paulus viitab salmides Heebrealastele 7:15–17 Vana Testamendi prohvetlikule
kuulutusele, et tuleb preester „Melkisedeki korra järgi” (Hb 7:17; vt ka Ps 110:4).
Paulus õpetas, et Jeesus Kristus on selle prohvetliku kuulutuse täitnud.

„Üheks Pauluse eesmärgiks Heebrealastele 7. peatükis oli näidata, et Melkisedeki preesterlus on
kõrgem Leevi ehk Aaroni preesterlusest ja talitustest, mida selle abil saab läbi viia. Kui täiuslikkus
ja ülendus olid võimalikud Leevi preesterluse kaudu, miks siis oli vaja saada lisaks kõrgemat
preesterlust? Paulus õpetas, et täiuslikkus ehk olla „sarnastatud Jumala Pojaga” (Hb 7:3) ei tule
Leevi preesterluse kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Tema preesterluse korra kaudu. Jeesus Kristus
„on tärganud Juudast”, mitte Leevist, niisiis õpetas Paulus, et Tema õigus preesterlusele ei pärine
mitte esivanematelt, vaid „hääbumatu elu väge mööda” (vt Hb 7:14–16). Surelikkusele eelneva
elu Jehoovana lõi Ta maa ja valitses Vana Testamendi sündmuste üle sama preesterluse väega,
mida Ta hoidis oma sureliku teenimise ajal.” (New Testament Student Manual, Church
Educational System manual, 2014, lk 480)

Loe Heebrealastele 7:23–28 ja leia erinevused Jeesuse Kristuse ja Leevi
ülempreestrite vahel, kes viisid inimeste jaoks läbi Aaroni preesterluse talitusi.
Fraas „seab nõdrad inimesed ülempreestreiks” 28. salmis tähendab, et neil on
nõrkusi. Loe samuti JST, Heebrealastele 7:25–26.

Salmis Heebrealastele 7:25 tähendab fraas „elades aina selleks, et kosta nende
eest”, et Jeesuse Kristuse missiooniks on meie nimel sekkuda, et aidata meil Jumala
juurde tagasi pöörduda.
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Kuidas sa selgitaksid erinevust Jeesuse
Kristuse ja Leevi ülempreestrite vahel?
____________________

Loe Heebrealastele 8:1–4 ja leia and või
ohver, mille Jeesus Kristus ohverdas.
Pane tähele, et Joseph Smithi tõlkes
salmile Heebrealaste 8:4 on kirjas:
„Seepärast, kui ta oli maa peal,
ohverdas ta oma elu inimeste pattude
eest. Nüüd iga preester peab selle
käsuõpetuse all paratamatult
käsuõpetuse järgi ande ohverdama või
ohverdusi tegema” (vt JST, Hebrews
8:4).

Millise tõe me saame õppida Joseph
Smithi tõlkes salmile Heebrealastele 8:4
selle kohta, mida Jeesus Kristus meie
heaks tegi? ____________________

1. Mõtiskle, mida tähendab sinu jaoks isiklikult Jeesuse Kristuse lepitav
ohverdus ja lõpeta pühakirjapäevikus üks järgmistest lausetest. Võiksid

leida sobiva aja, et kirjapandut pereliikme või sõbraga jagada.

a. Ma olen tänulik Päästja eest, sest ‥

b. Ma tean, et mu Päästja armastab mind, sest ‥

c. Mind on õnnistatud Jeesuse Kristuse lepitava ohverduse kaudu, sest ‥

Vahemees on isik, kes lahendab kahe inimese või rühma omavahelised
erimeelsused. Jeesuse Kristuse lepitus lepitab inimesed (kes kõik on patused) Isa
Jumalaga. Oma ohverduse tõttu on Jeesus Kristus „parema lepingu vahemees” (Hb
8:6), lepingu, milles Issand kuulutas, et Ta paneb neile meelde oma käsud ja
kirjutab need neile südamesse ning Ta on neile Jumalaks ja nemad on Talle rahvaks
(vt Hb 8:10). Kui inimesed selle lepingu vastu võtavad, aitab see neil tunda Issandat
(vt Hb 8:11) ja saada puhtaks oma pattudest ja üleastumistest (vt Hb 8:12).

Heebrealastele 9–10
Paulus näitas, kuidas Moosese talitused juhtisid tähelepanu Päästja lepitusele
Me loeme Heebrealastele 9. ja 10. peatükist, et apostel Paulus võrdles uuesti Leevi
ülempreestreid Jeesuse Kristusega, kui arutas neid kohustusi, mida ülempreestrid
lepituspäeval täitsid.
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Kord aastas, juutide pühal päeval, mida kutsuti lepituspäevaks (samuti kutsuti seda
Jom Kippur), võis üksnes ülempreester minna kogudusetelgis või hiljem
Jeerusalemma templis kõige pühamasse paika (mida kutsuti ka pühamast
pühamaks). Sisenemise eel ohverdas ülempreester härjavärsi lepituseks enese ja
oma pere eest ning seejärel ohverdati sikk lepituseks Iisraeli laste koguduse eest.
Lepituse järgmise etapina piserdas ta pühamast pühas paigas looma verd selleks
ette nähtud kohtades ja asjadele. Seejärel tunnistas ta üles kõik Iisraeli rahva patud
teise siku abil (keda kutsuti Asaselile määratud sikuks), kes aeti kõrbesse,
sümboliseerimaks inimeste pattude äravõtmist. Siis vahetas ta riided ja ohverdas
põletusohvriks kaks jäära enda ja oma rahva eest (vt märksõna „Fasts”. – Bible
Dictionary; vt ka 3. Moosese 16).
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Loe Heebrealastele 9:11–12, 24, 28 ja Heebrealastele 10:1, 4, 10–12 ning leia, kuidas
olid lepituspäeva sündmused Jeesuse Kristuse lepitava ohverduse võrdkujud ja
kujutised.

Ülempreestritel lubati kõige pühamus pühamasse paika siseneda vaid kord aastas
lepituspäeval. Millisesse „pühasse paika” (Hb 9:12) võib Päästja (ja samuti kogu
inimkond) Tema lepituse kaudu siseneda?

Mida tegi Jeesuse Kristuse ohverdus, mida „härgade ja sikkude veri” (Hb 10:4) ei
suutnud teha?

Kuigi loomaveri ei suutnud inimeste patte tegelikult lepitada, tegid Leevi
ülempreestrid neid talitusi, et näidata „tulevaste hüvede varju” (vt Hb 10:1) või et
juhtida tähelepanu Päästja lepitusele.

Loe Heebrealastele 10:17–20 ja leia, mida Päästja ohverdus võimalikuks teeb.

Me saame salmi Heebrealastele 10:19 kohaselt tänu Jeesuse Kristuse ohverdusele
siseneda kõige pühamasse paika ehk Jumala juurde selestilises kuningriigis. Fraas
„uueks ja elavaks teeks” salmis Heebrealastele 10:20 viitab Jeesuse Kristuse
evangeeliumile ehk plaanile, mille kohaselt võidakse meile Tema lepituse kaudu
andeks anda ja meid pühitseda ning seeläbi me saame Jumala juurde
tagasipöördumise vääriliseks.

Loe Heebrealastele 10:22–24 ja leia, mida me peame selestilisse kuningriiki
sisenemiseks tegema. Seejärel lõpeta põhimõte: Tänu Jeesuse Kristuse
lepitusele, saame me siseneda selestilisse kuningriiki, kui
____________________.

Mida tähendab sinu arvates pidada „kõikumata kinni” (Hb 10:23) usust Jeesusesse
Kristusesse?

Loe Heebrealastele 10:35 ja leia, millist nõu andis Paulus, mis võib aidata sul pidada
kõikumata kinni usust Jeesusesse Kristusesse. Võid leitu soovi korral ära märkida.

Mida tähendab sinu arvates „ärge ‥ heitke ära oma julgust”? (Hb 10:35.)

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud,
mida tähendab „ärge ‥ heitke ära oma julgust”: „Viimse aja pühade
kõnepruugis võiks see kõlada nii: „Loomulikult on see raske – enne Kirikuga
liitumist, kui püüate liituda ja pärast liitumist. Pauluse sõnul on see nii alati
olnud, kuid ärge andke järele! Ärge sattuge paanikasse ega taganege! Ärge
kaotage enesekindlust! Ärge unustage oma kunagisi tundeid! Ärge umbusaldage

saadud kogemust! Selline meelekindlus oli see, mis päästis Moosese ja Joseph Smithi, kui
vastane nendega silmitsi seisis, ja see päästab ka teid.” (Cast Not Away Therefore Your
Confidence. – Ensign, märts 2000, lk 8)

2. Kirjuta pühakirjapäevikusse mõnest oma tuttavast, kes on heaks
eeskujuks usust Jeesusesse Kristusesse tugevasti kinni hoidmisest ja

lootuse mitte kaotamisest.
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3. Mõtle oma pühendumisele hoida tugevasti kinni usust Jeesusesse
Kristusesse. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas sa veel enam

pühendud ja veel võimekamaks saad.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Heebrealastele 7.–10. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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28. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Heebrealastele 11
Sissejuhatus
Apostel Paulus õpetas Kiriku liikmetele usust ja sellest, kui tähtis on rakendada
usku Jeesusesse Kristusesse. Ta tõi näiteid Vana Testamendi õigemeelsetest
meestest ja naistest, kes rakendasid usku Kristusesse ja seeläbi saatsid korda
imesid, pidasid vastu raskustele ja said suuri õnnistusi.

Heebrealastele 11:1–6
Paulus õpetab Kiriku liikmetele, kui tähtis on rakendada usku Jeesusesse Kristusesse
Loe läbi järgmine lugu ja pane tähele, kuidas noor naine usku rakendas:

Filipiinidelt pärit noor naine selgitas, et ühel suvel pidi ta isa kodust eemale tööle
minema. Palka saades saatis ta selle koju perele. Ühel laupäeval oli pere kogu raha
ära kulutanud, välja arvatud kaks rahatähte, kumbki väärt 20 peesot. Kui noor
naine vaatas perele vajaminevate asjade nimekirja, mõistis ta, et kõige ostmiseks ja
järgmisel päeval perega kirikusse sõitmiseks raha ei jätku. Ta küsis emalt, mida ta
peaks tegema. Ema käskis tal osta asjad ja ütles, et Jumal annab võimaluse saada
sõiduraha.

Noor naine palvetas, et ta võiks maksta nimekirjas olevate asjade eest ja säästa
piisavalt raha, et järgmisel päeval kirikusse sõidu eest maksta. Kõigepealt pidi ta
ostma sütt, et ta pere saaks sooja toitu valmistada. Ta oli üllatunud, kui sai teada, et
söekoti hind oli kaks korda kallim – 5 peeso asemel 10 peesot. Teades, et pere peab
toitu valmistama, ostis ta kaks kotti sütt, mis maksis kokku 20 peesot. Noor naine
palvetas veelgi tulisemalt, et ta pere saaks siiski kirikusse minna. Palvetades kuulis
ta sosinat: „Mine ja osta, mida sa vajad. Kõik on korras.” Niisiis läks ta kõigest 20
peesoga edasi turuplatsile (kohandatud videost „Pure and Simple Faith”, LDS.org).

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas rakendas see noor
naine usku Jeesusesse Kristusesse?

Loe Heebrealastele 11:1 ja leia, mida õpetas apostel Paulus usust. Loe ka Joseph
Smithi tõlget salmile Heebrealastele 11:1.

Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kasutas salmi
Heebrealastele 11:1 ja teisi allikaid, et selgitada usu kolme peamist elementi:

„Apostel Paulus määratles, et usk on „kindel usaldus selle vastu, mida
oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta” (Hb 11:1). Alma kuulutas, et usk
ei ole täiuslik teadmine, pigem on nii, et kui meil on usku, siis me loodame
asjadele, mida pole näha, kuid mis on õiged (vt Al 32:21). Lisaks õpime me
raamatust „Lectures on Faith”, et usk on „ilmutatud usundi esimene põhimõte ja
kogu õigemeelsuse alusmüür” ning et see on ka „kõigi aruga olendite

tegutsemispõhimõte” [Lectures on Faith, 1985, lk 1].

Need õpetused tõstavad esile usu kolm peamist koostisosa: 1. usk kui kindel usaldus asjade
kohta, mida loodetakse, et need on õiged, 2. usk kui veendumus asjades, mida ei ole näha ja 3.
usk kui aruga olendite tegutsemispõhimõte. Ma kirjeldan neid Päästjasse usu kolme komponenti
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kui samaaegselt tulevikuga silmitsi seismist, minevikku vaatamist ja olevikus tegutsema
hakkamist.

„Usk kui kindel usaldus asjade suhtes, mida oodatakse, vaatab tulevikku. ‥

Usk Kristusesse on lahutamatult seotud lootusega Kristusesse meie lunastuse ja ülenduse suhtes
ja selle tulemus. Ning kindel veendumus ja lootus, mis teevad meie jaoks võimalikuks minna
valguse piirile ja astuda mõned sammud pimedusse – lootes ja usaldades, et valgus liigub ja
näitab teed [vt Boyd K. Packer. The Candle of the Lord. – Ensign, jaan 1983, lk 54]. Kindel
veendumus ja lootus üheskoos panevad aluse praegustele tegudele.

Usk kui veendumus asjades, mida pole näha, vaatab minevikku, ja kinnitab meie usaldust
Jumalasse ja meie veendumust asjade tõelisusest, mida pole näha. Me astusime pimedusse
kindla veendumuse ja lootusega ning me saime tõendeid ja kinnitust, kui valgus tegelikult liikus
ja meile vajalikku valgust andis. Tunnistus, mille me pärast oma usu proovilepanekut (vt Et 12:6)
saime, on tõend, mis meie kindlat veendumust suurendab ja tugevdab.

Kindel veendumus, tegevus ja tõendid mõjutavad üksteist selles jätkuvas protsessis.” (Seek
Learning by Faith. – Ensign, sept 2007, lk 61–63)

2. Täida pühakirjapäevikus ülesanded:

a. Kirjuta lühike selgitus, mida tähendab omada usku Jeesusesse Kristusesse.

b. Lõpeta järgmine usu definitsioon, nagu apostel Paulus selle Joseph Smithi
tõlkes salmile Heebrealastele 11:1 on andnud: usk on kinnitus .‥ , tõendus
‥. (võiksid selle tõe salmis Hb 11:1 ära märkida).

Mõtle ajale, kui sul paluti teha midagi, mille pärast sa närveerisid või mis tundus
ületavat sinu võimeid. Ehk su enesekindlus suurenes, kui sulle tuli meelde midagi,
mida sa minevikus tegid või kogesid. See varasem kogemus andis tõendi, mis võis
aidata sul uute raskustega silmitsi seista, olles kindel, et sul läheb hästi. Vaimses
mõistes annavad tõendid Jumala abist minevikus meile kindla veendumuse, kui me
tulevikuga silmitsi seisame, ja see aitab meil olevikus enesekindlalt usuga
tegutseda. Nagu vanem Bednar on õpetanud, töötavad usu kolm elementi – kindel
usaldus, veendumus ja tegutsemine – üheskoos, kui me tulevikuga silmitsi seisame,
minevikku vaatame ja olevikus tegutsema hakkame.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele:

a. Kuidas erineb usu rakendamine Jeesusesse Kristusesse lihtsalt Temasse
uskumisest?

b. Kuidas näitlikustab Filipiinidelt pärit noore naise lugu usu kolme elementi,
mida vanem Bednar kirjeldas?

c. Kirjelda aega, kui sa rakendasid usku Issandasse.

Loe Heebrealastele 11:2–5 ja leia näited, mida Paulus kasutas, et näitlikustada, mis
võib juhtuda, kui inimesed rakendavad usku Jeesusesse Kristusesse.

Loe Heebrealastele 11:6 ja leia, mida Paulus usu kohta õpetas.

Ühe põhimõttena õpime salmist Heebrealastele 11:6, et selleks et olla Jumalale
meelepärane, peame rakendama oma usku, tulles Tema juurde, uskudes
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Temasse ja uskudes, et Ta annab palga neile, kes Teda usinasti otsivad.
Võiksid selle tõe 6. salmis ära märkida.

Loe Filipiinidelt pärit noore naise lugu lõpuni ja leia, mis juhtus, kuna ta rakendas
usku Jeesusesse Kristusesse:

kui noor naine läks maksma teiste perele vajaminevate asjade eest, pistis ta käe
taskusse ja tundis sealsuurt paberikägarat. Selle lahti harutanud, leidis ta oma
kägaras 20-peesosesse rahatähte mähituna veel viis rahatähte, millest igaüks oli
väärt 20 peesot. Tol hetkel teadis ta, et tal on piisavalt raha, et osta perele vajalikud
asjad ja maksta pere kirikusse sõidu eest. Too noor naine selgitas, et selle kogemuse
jooksul tundis ta Jumala abi ja armastust tema vastu. Koju jõudes tänas ta Taevast
Isa selle ime eest (kohandatud videost „Pure and Simple Faith”, LDS.org). Me
võime uskuda, et Issand vastab palvetele omal moel ja ajal.

Kui sa saad kasutada internetti, võiksid vaadata ingliskeelset videot „Pure
and Simple Faith” (5.22), mille leiad aadressilt LDS.org.

Millise tõendi sai see noor naine usu rakendamisest Jeesusesse Kristusesse?
____________________

Kuidas võis see kogemus aidata noorel naisel tulevikus usku rakendada?

Kui me vaatame mineviku tõendeid sellest, kuidas Jumal on meid aidanud, võime
olla kindlad, et Ta aitab meid ka tulevikus. Selle tõendi ja kindla veendumuse tõttu
võib meil olla usku praegu tegutseda. Kui jätkame tegutsemist usus, siis see
protsess jätkub ja meie usk muutub tugevamaks.

Mõtle, milliseid ustavaid tegusid pead sa oma elus tegema. Kas sa usud, et Jumal
aitab sul tegutseda? Sa võid panna kirja eesmärgi, et tegutsed õppetunni ajal
saadud õhutustest ühe ajel. Kui sa oma eesmärgi täidad, saad sa tõendi, et Jumal
sind armastab.

Heebrealastele 11:7–40
Paulus toob Vanast Testamendist eeskujuks õigemeelseid inimesi, kes
rakendasid usku
Millised on mõned olukorrad, millega sa praegu või tulevikus silmitsi seisad, mis
nõuavad, et sa rakendaksid usku Jeesusesse Kristusesse? ____________________

Leia salme Heebrealastele 11:7–40 uurides, millised õnnistused tulevad usu
rakendamisest Jeesusesse Kristusesse.

Apostel Paulus tõi Vana Testamendi ajast eeskujuks õigemeelseid inimesi, kes
rakendasid usku. Ta tegi seda, et kinnitada oma lugejatele, et ka neid õnnistatakse
usu rakendamise eest. Vaata kiiresti läbi Heebrealastele 11. peatükk ja leia fraasid
„usu kaudu” ja „usu läbi”. Võiksid need fraasid oma pühakirjas ära märkida.

Pane pühakirjades tähele korduvaid sõnu, fraase ja mõtteid
Need, kes pühi ülestähendusi pidasid, rõhutasid tihti olulisi tõdesid neid korrates. Kui leiad
korduvaid sõnu, fraase ja mõtteid, siis püüa mõista, miks neid rõhutatakse ja mida Issand soovib,
et sa neist õpiksid.
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Loe Heebrealastele 11:7 ja leia, kuidas rakendas Noa usku Jumalasse. Millise
õnnistuse sai Noa, kuna ta tegutses usus?

4. Loe usu eeskuju kohta läbi kolm või rohkem pühakirjakohta, mis
on järgmises tabelis ära toodud. Neid lugedes pane tähele, kuidas

inimesed rakendasid usku ja milliseid õnnistusi nad said. Joonista
pühakirjapäevikusse tabel pühakirjakohtadega, mida sa lugesid, ja pane kirja
mõtted inimeste kohta, kellest sa lugesid. Pane samuti kirja sarnased
õnnistused, mida sa loodad saada, kui rakendad usku Päästjasse.

Pühakirjaviide Kes rakendas usku? Mõtted Õnnistused, mida
loodan saada

Hb 11:8–10 Aabraham

Hb 11:11–12 Saara (Saarai,
Aabrahami naine)

Hb 11:17–19 Aabraham, Iisak

Hb 11:20–21 Iisak, Jaakob

Hb 11:23–28 Mooses

Hb 11:29–31 Iisraellased, Raahab (vt Jos
2:1–22)

Loe Heebrealastele 11:13–16 ja leia, mida me saame õppida Aabrahami, Saara ja
teiste eeskujust usu rakendamise kohta. Fraas „paremat kodumaad” 16. salmis
viitab igavesele elule.

Paljud Aabrahamile ja Saarale antud lubadused ei täitunud nende eluajal. Miks jäid
nad sinu arvates ustavaks, kuigi kõik Jumala antud lubadused neil selles elus ei
täitunud? Kuidas saab nende eeskuju aidata meil ustavaks jääda?

Loe Heebrealastele 11:32–35 ja leia veel õnnistusi, mis on osaks saanud neile, kes
rakendasid usku Jeesusesse Kristusesse. Soovi korral võid sa leitud vastused ära
märkida.

Loe Heebrealastele 11:36–40 ja leia, mis paljude inimestega juhtus, kuigi nad olid
ustavad.

Joseph Smithi tõlkes salmile Heebrealastele 11:40 on kirjas: „Sest Jumal oli neile
varunud midagi paremat nende kannatuste kaudu, sest ilma kannatusteta ei
pääseks nad täielikkusesse” (vt JST, Hebrews 11:40). Pane tähele millist õnnistust
lubatakse kõigile, kes rakendavad usku Kristusesse.

Ühe tõena, mille saame nende ustavate inimeste eeskujust tunda ära tõe, et kui me
rakendame usku Jeesusesse Kristusesse, võime pidada vastu kannatustes,
millega kaasnevad imed, saada jumalikke lubadusi, tugevdada oma
tunnistust Temast ja liikuda täiuslikkuse poole.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse mõnest oma tuttavast, kes on sulle
eeskujuks usu rakendamisest Jeesusesse Kristusesse. Milliseid õnnistusi

oled näinud tema elus, kuna ta rakendas usku?
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Mõtle taas olukordadele, mis nõuavad, et sa rakendaksid usku Jeesusesse
Kristusesse. Otsi võimalusi usaldada Tema lubadusi ja tegutseda ustavalt viisil, mis
kutsub Tema juhatust ja õnnistusi.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Heebrealastele 11. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus Jaakobuse kirja
Milleks seda kirja uurida?
Jaakobuse kirja tuntakse Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete seas
hästi selle tähendusrikka lõigu tõttu salmis Jaakobuse 1:5, mis juhatas noore Joseph
Smithi Jumalalt tõde otsima. Kogu kirjas rõhutas Jaakobus, et me peame olema
„sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad” (Jk 1:22). Selle kirja uurimine võib aidata
sul mõista, kui tähtis on näidata oma usku tegude kaudu (vt Jk 2:14–26), ja
inspireerib sind otsima „elukrooni, mille Issand on tõotanud neile, kes teda
armastavad” (Jk 1:12).

Kes selle kirja kirjutas?
Kirjas seisab, et selle kirjutas „Jaakobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane”
(Jk 1:1).

Kristlik legend räägib, et Jaakobus, nagu ka Juudas, on üks Joosepi ja Maarja
poegadest ja seetõttu Jeesuse Kristuse poolvend (vt Mt 13:55; Mk 6:3; Gl 1:19).
Tõsiasi, et Jaakobust mainitakse salmis Matteuse 13:55 Jeesuse vendade nimekirjas
esimesena, võib osutada sellele, et ta oli poolvendadest vanim. Nagu Issanda teised
poolvennad, ei saanud ka Jaakobusest algselt Jeesuse jüngrit (vt Jh 7:3–5). Pärast
Jeesuse ülestõusmist oli Jaakobus siiski üks neist, kellele Ta ülestõusnud olendina
ilmus (vt 1Kr 15:7).

Hiljem sai Jaakobusest apostel ja algusaegade kristlike autorite sõnul oli ta Kiriku
esimene piiskop Jeruusalemmas (vt Ap 12:17; 21:18; Gl 1:18–19; 2:9). Kiriku juhina
mängis ta tähtsat rolli Jeruusalemmas toimunud koosolekul (vt Ap 15:13). Tema
sugulus Jeesusega suurendas kahtlemata tema mõju Kirikus, siiski näitas Jaakobus
alandlikkust, tutvustades end mitte Jeesuse vennana, vaid Issanda teenijana (vt Jk
1:1).

Millal ja kus see kiri kirjutati?
Pole täpselt teada, millal Jaakobus selle kirja kirjutas. Kuna ta elas Jeruusalemmas ja
kandis hoolt sealse Kiriku asjade eest, kirjutas ta tõenäoliselt selle kirja tolles
piirkonnas.

Tõsiasi, et Jaakobus ei maininud 50. aastal toimunud Jeruusalemma koosolekut (vt
Ap 15), võis osutada sellele, et kiri oli kirjutatud enne seda. Kui see kiri oli
tõepoolest kirjutatud enne Jeruusalemma koosolekut, on see üks Uue Testamendi
varasematest kirjadest.

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Jaakobus adresseeris kirja „hajuvil asuvaile kaheteistkümnele suguharule” (Jk 1:1),
pidades silmas kogu Iisraeli koda. Ta kutsus neid „võtma vastu evangeeliumi ‥ [ja]
tulema Kristuse karja” (Bruce R. McConkie. Doctrinal New Testament



Commentary, 3 kd, 1965–1973, 3. kd, lk 243). Jaakobus juhendas Kiriku liikmeid
elama oma elu nii, et selles avalduks nende usk Jeesusesse Kristusesse.

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Üldiselt on Jaakobuse kirja mõnikord klassifitseeritud elutarkuse kirjanduseks, mis
sarnaneb Vana Testamendi Õpetussõnade raamatuga. Kirja tekst sisaldab kristliku
elu põhimõtete lühikirjeldusi. Lisaks leidub lähedasi paralleele Päästja mäejutluse,
mis on kirjas peatükkides Matteuse 5–7, ja Jaakobuse sõnade vahel. Mõned
sarnased teemad on tagakiusamises vastupidamine (vt Jk 1:2–3, 12; Mt 5:10–12);
täiuslikuks ehk vaimselt küpseks saamine (vt Jk 1:4; 2:22; Mt 5:48); Jumala
palumine (vt Jk 1:5; Mt 7:7–8); Jumala tahte täitmine (vt Jk 1:22; Mt 7:21–25); teiste
armastamine (vt Jk 2:8; Mt 5:43–44; 7:12); hea ja kurja tundmine nende viljade järgi
(vt Jk 3:11–12; Mt 7:15–20); rahunõudjaks olemine (vt Jk 3:18; Mt 5:9); ja vannete
mitte vandumine (vt Jk 5:12; Mt 5:34–37).

Sisukokkuvõte
Jaakobuse 1–2. Jaakobus tervitab oma lugejaid ja tutvustab oma kirja mõningaid
peamisi teemasid, muuhulgas katsumustes vastu pidamine, tarkuse otsimine ja
vastavalt omaksvõetud usule elamine. Jumala sõna kuuljad peavad samuti olema
sõna tegijad. Jaakobus defineerib puhta usu kui „vaeslaste ja lesknaiste” eest
hoolitsemise ja patuta elada püüdmise (Jk 1:27). Pühad peavad armastama oma
ligimesi ja näitama usku oma tegude kaudu.

Jaakobuse 3–4. Jaakobus näitlikustab kontrollimatu kõne hävitavat olemust ja
vastandab selle nende õigemeelsete viljadega, kes peavad rahu. Ta hoiatab oma
lugejaid, et nad ei sõbruneks maailmaga, vaid paneksid vastu kuradile ja saaksid
Jumalaga lähedasemaks.

Jaakobuse 5. Jaakobus hoiatab rikkaid, kes on pahelised. Ta lõpetab oma kirja
lühikese nõuandega pühade kohustuste kohta Kiriku teiste liikmete ees. Ta
soovitab pühadel Issanda tulemiseni kannatlikult vastu pidada ja olla kõikides oma
vestlustes tõearmastajad. Ta innustab haigeid, et nad kutsuksid vanemad end
õliga võidma.



28. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Heebrealastele 12 –
Jaakobuse 1
Sissejuhatus
Apostel Paulus andis juutidest Kiriku liikmetele nõu joosta jüngriks olemise
võidujooksu, järgides Jeesuse Kristuse eeskuju. Ta selgitas ka, millised õnnistused
kaasnevad Issanda karistusega. Jaakobus, kes oli samuti Jeesuse Kristuse apostel,
innustas hajutatud Iisraeli koda olema oma kannatustes kannatlikud ja otsima
Taevase Isa tarkust. Lisaks õpetas Jaakobus neid pidama vastu kiusatustes, et olla
sõnategijad, teiste teenijad ja jääda vaimselt puhtaks.

Heebrealastele 12
Paulus annab pühadele nõu joosta elu võidujooksu usus ja kannatlikkusega
Kirjelda selleks jäetud joonel, milliseid raskusi võib jooksja pikamaajooksu
võistlusel kohata: ____________________

Mis võib motiveerida jooksjat edasi
jooksma isegi siis, kui ta kohtab
raskusi?

Kuidas sarnaneb Jeesuse Kristuse
jüngrite elu võidujooksul
vastupidamisega? Milliseid raskusi me
võime Jeesuse Kristuse jüngritena
kohata? Milliseid raskusi oled sa
Jeesuse Kristuse järgijana kohanud?

Leia Heebrealastele 12. peatükki
uurides tõdesid, mis aitavad sul jätkata
Jeesuse Kristuse järgimist isegi siis, kui
see muutub raskeks.

Loe Heebrealastele 12:1 ja leia, mida
peavad pühad apostel Pauluse sõnul
tegema, et jüngriks olemise
võidujooksu edukalt joosta.

Kujuta ette, et jooksed võidujooksu,
kandes endaga seljakotitäit kive. Kuidas
mõjutab sellise seljakoti kandmine sinu jooksmist?

Kuidas võivad sinu patud olla nagu kivid seljakotis? Kujuta ette, mis tunne on
seljakott pärast mõnda aega sellega jooksmist seljast ära võtta.

Mõtle, mida tähendab joosta kannatlikkusega jüngriks olemise võidujooksu.

Loe Heebrealastele 12:2–4 ja leia, mida käskis Paulus pühadel teha, mis aitab neil
patud kõrvale heita ja taluda kannatlikult vastuseisu. Sõna vastuhakkamine 3. salmis
viitab vastuseisule.

564



Me saame ühe põhimõttena õppida sellest, mida Paulus pühadele õpetas, et kui
me vaatame Jeesuse Kristuse eeskuju, võime leida jõudu oma patud kõrvale
heita ja taluda kannatlikult vastuseisu.

Loe uuesti Heebrealastele 12:2–4 ja leia,
milline on Päästja roll meie elus.

Mida Paulus sinu meelest silmas pidas,
kui ta kirjeldas 2. salmis Jeesust Kristust
kui meie usu alustajat ja täidesaatjat?
Võiksid märkida ära, millist vastuseisu
Päästja surelikkuses talus.

Paulus rääkis pühadele, et Jeesus
Kristus on võimeline kannatama surma
ristil ja taluma maailma häbi, kuna Ta
teadis rõõmust, mis saab Talle osaks,
kui Ta jääb Taevasele Isale ustavaks.

Vanem Neal A. Maxwell Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et
„õppida maailma häbi põlgama tähendab sellest mitte midagi mõelda, just nagu
kiusatustele mitte järele anda (vt ÕL 20:22)” (Lord, Increase Our Faith, 1994,
lk 99).

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on Päästja
vastupidamise kohta öelnud: „Aga Jeesus pidas vastu. Ta jätkas. Temas peituv

headus aitas usul võidutseda ajal, mis oli täis jäägitut piina. Tema usk, mille järgi Ta elas, aitas
Tal vaatamata oma tunnetele saada aru, et jumalik kaastunne pole kunagi kadunud, et Jumal on
alati ustav, alati lähedal ning mitte kunagi hääbunud või kadunud.” (Ükski ei olnud Temaga. –
2009. a kevadine üldkonverents)

Mõtle, kuidas Jeesuse Kristuse eeskujuks võtmine võib sind aidata, kui seisad
silmitsi kannatuste ja takistustega. Mõtle, kuidas Päästja eeskuju otsimine võib
inspireerida sind heitma kõrvale oma patud ning olema enda ja teistega
kannatlikum.
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Kuidas sa reageerid korralekutsumisele?

Mõtle ajale, kui keegi sind korrale
kutsus. Kuidas sa sellele
korralekutsumisele reageerisid? Miks
on mõnikord raske kellegi teise
korralekutsumisele kuuletuda?

Millised on sinu arvates mõned
põhjused, miks inimesed soovivad meid
korrale kutsuda, eriti kui nad teavad, et
meile ei pruugi nende korralekutsumine
meeldida? ____________________

Kui me jookseme jüngriks olemise
võidujooksu, siis võime oodata, et meid
noomitakse või kutsutakse korrale.

Loe Heebrealastele 12:6–9 ning leia, kes
meid korrale kutsub ja miks. Sõna
värdjad 8. salmis viitab neile, kes on
sündinud väljaspool abielu, keda ei
peetud seaduslikeks pärijateks.
(Heebrealastele 12:9 on kuldsalm.
Võiksid selle eriliselt ära märkida, et
seda tulevikus kergesti üles leida.)

1. Vasta pühakirjapäevikus
küsimustele:

a. Mil moel on Taevase Isa
noomimine märk sellest, et Ta
oma lapsi armastab?

b. Millisel viisil võib Taevane Isa meid korrale kutsuda?

Kuigi Taevase Isa karistused võivad tulla mitmel moel, peaksime olema
ettevaatlikud, et me ei arvaks, et iga katsumus või kannatus, mida kogeme, tuleb
Jumalalt.

Salmis Heebrealastele 12:10 tunnistas Paulus, et kuigi meie maised isad, kes meid
armastavad, võivad meid mõnikord noomida ebatäiuslikul moel, on Taevase Isa
noomimine täiuslik ja loodud meie kasuks.

Loe Heebrealastele 12:10–11 ja leia, millised õnnistused tulevad Jumala
noomimisele alandlikult alistumisest. Fraas „saaksime osa tema pühadusest” 10.
salmis viitab rohkem Jumala-sarnaseks saamisele.

Pane tähele, mida õpetas Paulus 11. salmis selle kohta, kuidas me võime end
noomimise korral esialgu tunda. Selle meelespidamine, et Taevane Isa teab, mis on
meie jaoks parim, võib aidata meil alistuda noomimisele, kui see aset leiab. Ühe
põhimõttena võime nendest salmidest õppida, et kui me alistume Taevase Isa
noomimisele, saame rohkem Tema-sarnaseks ja meil on rahu, mis tuleb
õigemeelsusest.
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Mõtle ajale, kui sa tundsid, et Taevane Isa sind noomib. Kuidas sa sellele
reageerisid? Võiksid soovi korral kujundada eraldi paberile märgi või sildi, mis
tuletab sulle meelde, et sa tulevikus Taevase Isa noomimisele alistuksid. Pane paber
sinna, kus see tuletab sulle meelde Pauluse õpetusi kirjas heebrealastele.

Salmides Heebrealastele 12:12–29 rääkis Paulus pühadele, et nad aitaksid teistel
Kiriku liikmetel jääda ustavaks, et nad ei jääks ilma Jumala õnnistustest. Samuti
selgitas ta, et pühad, kes jäävad ustavaks ja teenivad Jumalat, saavad võrreldamatu
hiilguse ja koha Jumala kuningriigis.

Kuldsalm – Heebrealastele 12:9
2. Loe uuesti läbi Heebrealastele 12:9 ja leia veel õpetusi, mida me

võime oma Taevase Isa kohta õppida. Kirjuta leitu üles
pühakirjapäevikusse. Vasta ka küsimusele: miks on tähtis uskuda, et me oleme
Jumala lapsed?

Heebrealastele 13
Paulus annab pühadele mitmesuguseid nõuandeid
Paulus lõpetas kirja heebrealastele, andes erinevatel teemadel nõu. Loe
Heebrealastele 13:1–9, 17 ja leia, millist nõu Paulus pühadele andis.

Milline loetud nõuannetest on sinu arvates meie jaoks tänapäeval kõige vajalikum?
Miks? ____________________

Mõtle, millist osa Pauluse nõuandest sa võiksid oma elus paremini rakendada.

Paulus õpetas salmides Heebrealastele 13:10–25, et pärast seda, kui Jeesus Kristus
viis täide lepituse, ei nõutud enam loomade ohverdamist (vt 3Ne 9:18–20). Selle
asemel võivad pühad pakkuda Jumalale kiitust ja häid tegusid.

Jaakobuse 1
Jaakobus innustab hajutatud Iisraeli otsima tarkust Jumalalt ja olema sõna tegijad
Kas sa oled kunagi soovinud, et oleksid targem või et mõistaksid paremini Taevase
Isa tahet sinu suhtes? Mõtiskle olukordadele oma elus, milles sa tahaksid
targem olla.
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Loe JSA 1:9–10 ja leia küsimused, mis
prohvet Joseph Smithil noorena olid.

Joseph luges Jaakobuse kirja, kui
avastas, kuidas oma küsimustele
vastused leida. Jaakobus oli Jeesuse
Kristuse apostel ja piiskop
Jeruusalemmas. Kristlik legend räägib
ka, et Jaakobus oli Maarja ja Joosepi
poeg ning seetõttu Jeesuse Kristuse
poolvend.

Loe Jaakobuse 1:1–4 ja leia, mida
Jaakobus Iisraeli kojale nende raskuste
ja kannatuste kohta õpetas. Joseph
Smithi tõlge salmile Jaakobuse 1:2
muudab fraasi „mitmesugustesse
kiusatustesse” fraasiks „paljudesse
kannatustesse”.

Pane tähele, kuidas salmides Jaakobuse 1:3–4 räägitakse kannatlikkusest. Miks on
oluline, et raskuste ja kannatuste ajal oleks kannatlikkust?

Loe Jaakobuse 1:5–6 ja leia, mida Joseph Smith avastas, mis aitas tal leida oma
küsimustele vastused. Kasu võib olla teadmisest, et 5. salmis tähendab sõna suisa
vabalt ja heldelt ning fraas ega tee etteheiteid tähendab, et ei noomi ega kritiseeri.
(Jaakobuse 1:5–6 on kuldsalmid. Võiksid selle eriliselt ära märkida, et seda tulevikus
kergesti üles leida.)

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse üks-kaks põhimõtet, mida saad
salmidest Jaakobuse 1:5–6 õppida.

Mida tähendab sinu arvates „küsid[a] usus, siira südamega” (Jk 1:6)?

Loe JSA 1:12, kus on kirjas Josephi reaktsioon salmile Jaakobuse 1:5. Mis oli selle
tulemuseks, et Joseph Smith tegutses, nagu salmides Jaakobuse 1:5–6 on õpetatud?

28.  ÕPPENÄDAL:  4 .  PÄEV

568



Mõtle ajale, mil Taevane Isa on lahkelt
vastanud sinu palvetele, kui oled Tema
poole usus palvetanud. Mõtle, kuidas sa
võiksid rakendada salmidest Jaakobuse
1:5–6 leitud põhimõtteid, et saada
tarkust ja vastused oma küsimustele.

Nagu on kirjas salmides Jaakobuse
1:7–11, hoiatas Jaakobus kaksipidise
meele eest ehk heitlikkuse eest
Issandale ustavuses ja pühendumises.
Samuti hoiatas ta neid, kellel oli palju
jõukusest tulenevaid probleeme.

Jaakobus õpetas salmides Jaakobuse
1:12–21: me näitame, et me Issandat
armastame, kui vastu seisame
kiusatusele; see on üheks nõudeks
igavese elu krooni saamisel. Ta
õpetas ka, et kõik head annid tulevad Jumalalt ja et pühad peaksid heitma ära kõik
rüveduse ja võtma Issanda sõna vastu tasase meelega (Jk 1:21).

Loe Jaakobuse 1:22 ja leia, mida Jaakobus pühasid Jumala sõnaga tegema innustas.

Mõtle, kuidas Joseph Smith tema nõuannet järgis. Mõtiskle sellele, kuidas sa
tegutseksid selle ajel, mida oled sellest õppetunnist õppinud.

Loe Jaakobuse 1:27 ja leia viise, kuidas sa saad olla sõna tegija. Jaakobus kasutab
siin sõna jumalateenistus Jumalale pühendumise näitamise kontekstis.

Kuldsalmid – Jaakobuse 1:5–6
Salmide Jaakobuse 1:5–6 päheõppimine aitab sind kogu elu, kui sul tekib
evangeeliumi kohta küsimusi, kui otsid Jumala abi otsuste langetamisel ja kui
teistele evangeeliumi õpetad.

Võta mõni hetk aega ja püüa salmid Jaakobuse 1:5–6 pähe õppida. Pea meeles
päheõpitud kuldsalme aeg-ajalt korrata, et võiksid õpitut kinnistada.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud peatükke Heebrealastele 12 – Jaakobuse 1 ning lõpetanud selle
õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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29. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

Jaakobuse 2–3
Sissejuhatus
Apostel Jaakobus innustas pühasid pakkuma abi rõhututele ja õpetama neile, et
Jeesuse Kristuse tõelised järgijad ei eelista rikkaid vaestele. Samuti õpetas ta, kuidas
usk ja teod on seotud ja kui tähtis on oma keelt talitseda. Seejärel vastandas ta
maailma tarkuse Jumalalt tuleva tarkusega.

Jaakobuse 2:1–13
Jaakobus õpetab Kristuse järgijaid mitte eelistama rikkaid
Mõtle ajale, kui oled näinud, et kedagi koheldi teistest paremini, sest ta oli tuntud,
kandis moodsaid rõivaid, oli pärit jõukast või mõjukast perest või mingil muul
õigustamatul põhjusel.

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse veidi oma kogemusest ja kirjuta, mida
sa sellest arvasid. Vasta ka küsimusele: miks inimesed mõnikord

kedagi põhjendamatult eelistavad?

Loe Joseph Smithi tõlget salmile Jaakobuse 2:1 ja leia, mida Jaakobus inimeste
vahel vahe tegemisest kirjutas. Inimeste vahel vahe tegemine tähendab, et
näidatakse soosingut või koheldakse üht inimest või inimeste rühma nende olude
või omaduste tõttu teisiti kui teisi.

Loe Jaakobuse 2:2–4 ja leia, millise näite tõi Jaakobus olukorrast, kus pühad ei
peaks näitama, et nad soosivad üht inimest teistest rohkem.

Mõtle päeva jooksul tekkinud olukordadele, milles inimesed kohtlevad teisi nende
olude või omaduste tõttu halvasti.

Salmide Jaakobuse 2:5–7 kohaselt noomis Jaakobus pühasid, kes vaeseid põlgasid.
Ta tuletas neile meelde, et Jumal on valinud vaesed, kes olid usu poolest rikkad, ja
et rikkad olid need, kes olid rõhunud vaeseid ning pannud toime pühaduseteotuse
Issanda vastu.

Loe Jaakobuse 2:8 ja leia, mille tegemist Jaakobus pühadele meelde tuletas, mis
aitaks neil põhjendamatutest eelistustest lahti saada.

Miks sinu arvates viidati sellele käsule kui kuninglikule seadusele (vt Jk 2:8)?
____________________

President Marion G. Romney Esimesest Presidentkonnast on õpetanud Jaakobuse
õpetuste kohta ja rakendanud seda paastuannetuste kohta:

„Me peame armastama oma ligimesi nagu iseennast. Päästja asetab selle
seaduse kohe teisele kohale pärast Jumala armastamist [vt Mt 22:37, 39]. ‥

Makstes paastuannetusi, peame seda tegema pidades meeles kuninglikku
seadust. ‥
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Vaeste ja puuetega inimeste ning meie abi vajajate eest hoolitsemine on oma ligimese nagu
iseenda armastamise kuningliku seaduse peamine eesmärk ja absoluutne nõue.” (The Royal Law
of Love. – Ensign, mai 1978, lk 95)

Lõpeta järgmine põhimõte, mille Jaakobus nendes salmides õpetas: Jeesuse
Kristuse ustavad jüngrid ____________________.

2. Kirjuta see põhimõte pühakirjapäevikusse. Seejärel vasta
küsimustele:

a. Kuidas on Päästja eeskujuks teiste armastamisest, hoolimata nende
olukorrast?

b. Kes minu tuttavatest püüab oludest hoolimata armastada kõiki inimesi?
Mida see inimene teeb, et näidata, et ta armastab kõiki inimesi nende
oludest hoolimata?

Mõtle sellele, kuidas sina teisi kohtled. Leia võimalusi Päästja eeskuju järgida,
armastades teisi hoolimata nende oludest.

Kujuta ette, et pärast seda, kui oled kuulnud Jaakobuse õpetusi kõikide inimeste
armastamisest, kuuled kedagi ütlemas, et see pole eriline probleem, kui me kedagi
soosime ja samas teisi halvasti kohtleme. See inimene lisab, et on palju hullemaid
asju, mida me võime teha.

Loe Jaakobuse 2:9–10 ja leia, miks on see tõsine asi, kui me ei armasta kõiki inimesi
nende oludest hoolimata.

Käske on palju, kuid ükskõik millisele käsule kuuletumata jätmine tähendab, et
oleme Jumala seadust murdnud, muutunud ebapuhtaks ega saa elada koos
Jumalaga. Nagu oleksime saanud „süüdlaseks kõigi vastu” (Jk 2:10), kuna tulemus
on sama: eraldatus Jumalast (vt 1Ne 10:21).

Me võime nendest salmidest õppida õpetuse: kui me paneme toime kasvõi
üheainsa patu, oleme Jumala ees süüdi.

Kuigi see, et me pole kuulekad, muudab meid ebapuhasteks, võib meil siiski olla
lootust. President Dieter F. Uchtdorf Esimesest Presidentkonnast on õpetanud,
kuidas me võime taas puhtaks saada:

„Jumala arm on meie suur ja igavene lootus.

Läbi Jeesuse Kristuse lepituse rahuldab halastuse plaan õigluse nõuded [vt Al
42:15] „ja valmistab inimestele vahendid, mille läbi neil võiks olla usku
meeleparanduseks” [Al 34:15].

Kuigi meie patud võivad olla helepunased, võivad nad saada lumivalgeks [vt Js
1:18]. Kuna meie armastatud Päästja „andis iseenese lunastushinnaks kõikide

eest” [1Tm 2:6], on meie jaoks valmistatud sissepääs Tema igavesse kuningriiki [vt 2Pt 1:11].

Värav on avatud!” (Armu and. – 2015. aasta kevadine üldkonverents)
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Mida me peame tegema, et saaksime Jeesuse Kristuse lepituse kaudu puhtaks, nii
et võiksime siseneda Issanda kuningriiki?

Nõrkuste ületamise ning Päästja lepituse kaudu puhtaks ja rikkumatuks saamise
protsess saab teoks, kui püüame iga päev veidi paremad olla. Päästja-sarnaseks
saamine peaks olema nõue, mida me järgime kogu elu.

Salmis Jaakobuse 2:11 on toodud näide Jaakobuse õpetuse kohta 10. salmis,
rõhutades, et ükskõik millise Jumala käsu rikkumine teeb meist patustajad. Ta
innustas salmides Jaakobuse 2:12–13 uskujaid olema teiste kohtlemisel halastavad,
sest kui nad kohtlevad teisi halastuseta, mõistetakse ka nende üle kohut
halastuseta.

Jaakobuse 2:14–26
Jaakobus õpetab usu ja tegude rollist meie päästmisel
Sõna usk kasutatakse erinevates tähendustes. Mõned võivad kasutada seda, et
kirjeldada millessegi uskumist, samas kui teised kasutavad seda tegevuse
kirjeldamiseks. Me õpime salmidest Jaakobuse 2:14–26, kuidas Jaakobus parandas
usu kohta leviva vale.

Loe Jaakobuse 2:14 ja leia, mida Jaakobus pühadelt usu kohta küsis.

Selles kontekstis kasutas apostel Jaakobus sõna teod teisiti, kui apostel Paulus oli
kasutanud. Kui Paulus kasutas sõna teod, viitas ta Moosese seaduse tegudele. Kui
Jaakobus kasutas sõna teod, viitas ta pühendumise või õigemeelsuse tegudele.

Loe Jaakobuse 2:17–18 ja leia, mida õpetas Jaakobus usu kohta. (Jaakobuse 2:17–18
on kuldsalmid. Soovi korral võiksid need ära märkida, nii et sa need edaspidi
hõlpsasti üles leiaksid.)

Mida tähendab sinu arvates fraas „ usk, kui tal ei ole tegusid, on iseenesest surnud”
(17. salm)?

Me õpime nendest salmidest, et tõelist usku Jeesusesse Kristusesse näitavad
meie õigemeelsed teod.

Mõtiskle oma tegude üle möödunud nädalal. Kas paljud nendest tegudest näitasid,
et sul on tõeline usk Jeesusesse Kristusesse? Kas teistel inimestel on kerge näha, et
sul on tõeline usk Jeesusesse Kristusesse?

Kuldsalmid – Jaakobuse 2:17–18
3. Loe mõned korrad läbi salm Jaakobuse 2:17 ja seejärel püüa salmi

peast öelda. Tee sama salmiga Jaakobuse 2:18. Kontrolli ennast,
kirjutades mõlemad salmid peast pühakirjapäevikusse.
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Jaakobuse 3
Jaakobus õpetab pühadele oma keele talitsemise tähtsusest
Kujuta ette, et vajutad kogu pasta
tuubist välja. Nüüd kujuta ette, et
püüad pastat tuubi tagasi panna.

Kuidas sarnanevad meie öeldud sõnad
selle hambapastaga?
____________________

Kas sa oled öelnud kunagi midagi
sellist, mida hiljem kahetsesid? Leia
salme Jaakobuse 3:1–12 uurides tõed, mis aitavad sul valida, milliseid sõnu räägid.

Loe Jaakobuse 3:2–4 ja esimene lause salmist Jaakobuse 3:5 ja leia, kuidas kirjeldas
Jaakobus neid, kes teisi oma sõnadega ei solva.

Pane 2. salmis tähele, kuidas Jaakobus õpetas, et kui me kõnes ehk selles, mida
ütleme, ei eksi, näitab see meie enesekontrolli taset. Fraas „me kõik eksime palju”
2. salmis tähendab, et me kõik komistame ehk teeme vigu ning sõna keel 5. salmis
viitab rääkimisele.

Suulised ehk suitsed (vt Jk 3:3) on hobuse
suhu käivad metallist suurauad.
Suurauad on ühendatud ohjade külge,
võimaldades nii sõitjal hobust juhtida.
Tüür (Jk 3:4) viitab paaditüürile, mis
aitab paati juhtida ehk pöörata.

Mis on Jaakobuse sõnul hobuse
suuraudadel ja paaditüüril ühist?

Kuidas võib see, et Jaakobus võrdles
neid esemeid keele ehk sõnadega, mida
me räägime, aidata meil mõista
sõnade väge?

Me saame nendest salmidest ühe tõena
õppida, et kui õpime kontrollima
seda, mida ütleme, võib see avaldada
meie elule suurt mõju.

Kuidas saab midagi, mis tundub olevat
nii väike asi nagu kontrollima
õppimine, mida me ütleme, meie elule
nii suurt mõju avaldada?

Loe läbi viimane lause salmidest Jaakobuse 3:5 ja Jaakobuse 3:6 ning leia, millega
veel Jaakobus meie sõnu võrdles.

Mõtle, kuidas võib elu võtta tuld (vt Jk 3:6) või sattuda ohtu, kui me ei kasuta oma
sõnu targalt. Millist head mõju võib avaldada meie elule see, kui muudame veidi
oma sõnu? Kuidas saab selline muudatus mõjutada teiste elu?
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Nagu on kirjas salmis Jaakobuse 3:8, hoiatas Jaakobus, et taltsutamata keel ehk
taltsutamata sõnad on täis surmavat mürki. Praegusel digitaalsuhtlemise ja
sotsiaalmeedia ajastul ole teadlik sellest, et mürgised ja ebasõbralikud sõnad võivad
kiiresti levida ja elusid hävitada ning digitaalmaailmas igavesti alles jääda.

Loe Jaakobuse 3:7–12 ja leia, mida Jaakobus veel meie sõnadega võrdles.

Me õpime salmidest Jaakobuse 3:9–10, et Jumala järgijad püüavad kasutada
oma sõnu õigemeelsetel eesmärkidel, mitte halva levitamiseks.

Vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist rääkis pärast
salmide Jaakobuse 3:2–10 tsiteerimist sellest, milleks me peaksime oma sõnu
kasutama ja milleks mitte:

„Kindlasti ei mõtle Jaakobus, et meie keel on alati õel, või et kõik, mida me
ütleme, on „täis surmavat mürki”. Aga ta mõtleb ilmselgelt, et vähemalt mõned
asjad, mida me ütleme, võivad olla hävitavad, isegi mürgised – ja see on ühele
viimse aja pühale judinaid tekitav süüdistus! Hääl, mis tunnistab
sügavmõtteliselt, toob kuuldavale tulihingelisi palveid ja laulab Siioni laule, võib
olla seesama hääl, mis sõitleb ja halvustab, häbistab ja alandab, põhjustab valu

ja hävitab samal ajal nii enda kui teiste vaimu. ‥

Vennad ja õed, selle pika ja igavese püüdluse käigus saada rohkem selliseks, nagu on meie
Päästja, püüdkem olla täiuslikud mehed ja naised [vt Jk 3:2] vähemalt sel ühel viisil praegu –
sõnadega solvamata või positiivsemalt öeldes, rääkides uues keeles – inglite keeles. Meie sõnad,
nagu meie teodki, peaksid olema täis usku, lootust ja ligimesearmastust, mis on need kolm suurt
kristlikku nõuet, mida tänapäeva maailmas nii hädasti vaja on. Selliste sõnadega, mis on
lausutud Vaimu mõju all, võib kuivatada pisaraid, ravida südameid, õilistada elu, tagasi anda
lootust ja lasta võimust saada enesekindlusel.” (Inglite keel. – 2007. a kevadine üldkonverents)

Mõtle asjadele, mida sa saad teha, et olla veidike täiuslikum (vt Jk 3:2) valides seda,
mida sa ütled.

Püüa paremaks saada
Kui võtame aega, et anda aus hinnang sellele, kui hästi me elame teatud evangeeliumipõhimõtte
järgi, anname Pühale Vaimule võimaluse aidata meil mõista, mida teeme hästi ja kuidas saame
end parandada. Püüa otsida ennast hinnates Püha Vaimu juhatust ja olla täiesti aus.

„Sinu suhtlusviis peaks peegeldama seda, kes sa oled – Jumala poeg või tütar. Laitmatu ja
intelligentne kõnepruuk annab tunnistust säravast ja tervest mõistusest. Kõnepruuk, mis on
teistele meeltülendav, mis julgustab ja jagab kiitust, kutsub Vaimu kaaslust” (Sulle, noor, 2011, lk
20).

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millal on teise inimese sõnad mind tiivustanud või innustanud?
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b. Kuidas on mind õnnistatud, kui olen püüdnud teisi oma sõnadega tiivustada
või innustada?

Kirjuta paberilehele eesmärk, mida sa saad teha, et paremini kontrollida, mida sa
ütled, ja kasutada oma sõnu õigemeelsetel eesmärkidel. Veendu, et sa kirjapandu
järgi ka tegutsed.

Nagu on kirjas salmides Jaakobuse 3:13–18 vastandas Jaakobus maailma tarkuse
tarkusele, mis „on ülalt” (17. salm) ehk Jumalalt tulevale tarkusele. Maailma tarkus
tekitab „kadedust” (16. salm), „riiakat meelt” (14. salm) ehk tüli ja „korratust” (16.
salm), samas kui Jumalalt tulev tarkus on puhas ja täis halastust (vt 17. salm).

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Jaakobuse 2. ja 3. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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29. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Jaakobuse 4–5
Sissejuhatus
Apostel Jaakobus andis pühadele nõu seista kuradile vastu, saada Jumalaga
lähedasemaks ja kannatustes kannatlikult vastu pidada, kui nad ootavad Päästja
teist tulemist. Ta õpetas, et haiged „kutsugu enese juurde koguduse vanemad” (Jk
5:14), et saada õnnistust. Jaakobus õpetas ka sellest, kui tähtis on aidata patustajatel
meelt parandada.

Jaakobuse 4
Jaakobus annab pühadele nõu saada Jumalaga lähedasemaks ja kuradile
vastu seista
Mõtle pereliikmele või sõbrale, kellega oled lähedane. Miks sa tunned end temaga
lähedasena?

Kuidas sa temaga lähedaseks said? ____________________

Nüüd mõtle sellele, kui lähedasena sa end Jumalaga tunned. Kuidas õnnistab su
elu tugev suhe Jumalaga?

Leia Jaakobuse 4. peatükki uurides tõdesid, mis võivad aidata sul tugevdada oma
suhet Jumalaga.

Nagu on kirjas salmides Jaakobuse 4:1–3, noomis Jaakobus pühasid, et nad
maistele soovidele järele annavad. Loe salmi Jaakobuse 4:4 ja leia, millise sõpruse
eest Jaakobus pühasid hoiatas.

Jaakobuse nõuanne 4. salmis ei tähenda, et me peaksime vältima nende inimestega
suhtlemist, kes ei ole Kiriku liikmed. Pigem ei tohiks me võtta omaks valeõpetusi ja
soove, mis ei ole õigemeelsed, maailma käitumisnorme ja tavasid ega neid järgima.
Jaakobus õpetas, et (maise) maailmaga sõbrunemine muudab meid Jumala
vaenlasteks.

Loe Jaakobuse 4:6–8 ja leia, mida Jaakobus pühadel teha soovitas.

Lõpeta järgmine põhimõte salmist Jaakobuse 4:8 õpitu kohaselt: kui me saame
Jumalaga lähedasemaks, ____________________. Võiksid seda põhimõtet
õpetavad sõnad salmis Jaakobuse 4:8 ära märkida. Seda põhimõtet kinnitatakse
nüüdisaja ilmutuses (vt ÕL 88:63).

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse nimekiri asjadest, mida sa saad teha, et
Jumalaga lähedasemaks saada.

Üheks viisiks, kuidas Jumalaga lähedasemaks saada, on järgida Pauluse nõuannet
puhastada käed ja kasida südamed (vt Jk 4:8). Pühakirjade kohaselt võivad käed
sümboliseerida meie tegusid ja süda meie soove. Mõtiskle selle üle, kuidas võivad
puhtad käed ja rikkumata süda aidata sul Jumalaga lähedasemaks saada.

Loe Jaakobuse 4:9–12, 17 ja leia, millist nõu Jaakobus veel pühadele andis, et aidata
neil Jumalaga lähedasemaks saada. Fraas „teie naer muutugu nutuks” 9. salmis
viitab sellele, et me tunneme patu pärast jumalikku kurbust.
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Mida Jaakobus salmi Jaakobuse 4:17 järgi patu kohta õpetas?

Me võime salmist Jaakobuse 4:17 õppida, et kui me mõistame teha head, aga ei
tee seda, teeme me pattu. Võiksid salmis Jaakobuse 4:17 märkida ära sõnad, mis
seda tõde õpetavad.

Miks on sinu arvates patt, kui me mõistame teha häid tegusid, mida me peaksime
tegema, kuid otsustame neid mitte teha?

President James E. Faust Esimesest Presidentkonnast on seda tõde laiendanud.

„Ma kardan, et üheks meie suurimaks patuks on tegematajätmise patt. Need on
mõned kaalukamad asjad seaduses, mille kohta Päästja ütles, et me ei peaks neid
tegemata jätma [vt Mt 23:23]. Need on hoolivad teod, mis me tegemata jätame
ja mille hooletusse jätmine tekitab meis palju süütunnet.

Ma mäletan, et kui olin väike poiss, valmistas mu vanaema Mary Finlinson meile
talus kuumal puupliidil maitsvaid roogi. Kui puudekast pliidi kõrval tühjaks sai,

võttis vanaema kasti, läks õue, täitis selle puuriidast võetud seedrihalgudega ja tassis raske kasti
majja tagasi. Ma olin nii hoolimatu ja huvitatud vestlusest köögis, et jäin istuma ja lasin oma
armsal vanaemal puid kööki kanda. Mul on enda pärast häbi. Olen seda tegematajätmist
kahetsenud kogu elu. Loodan temalt ühel päeval andeks paluda.” (The Weightier Matters of the
Law: Judgment, Mercy, and Faith. – Ensing, nov 1997, lk 59)

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised on mõned näited tegematajätmise pattudest, mis võivad takistada
mul Jumalaga lähedasemaks saada?

b. Mis on üks selline asi, mida teen, et Jumalaga lähedasemaks saada?
Kohustu tegutsema iga saadud õhutuse järgi, mis aitab sul seda
eesmärki täita.

Jaakobuse 5
Jaakobus õpetab pühasid kannatustele kannatlikult vastu pidama ja annab haigetele
juhise kutsuda vanemad
Me loeme salmidest Jaakobuse 5:1–6, et apostel Jaakobus põlgas rikkaid, kes
kasutasid oma vara valesti ja õiglasi taga kiusasid. Ta hoiatas, et neid ootavad ees
piin ja kohtumõistmine.

Loe Jaakobuse 5:7–11 ja leia, mida Jaakobus pühadel teha käskis, kui nad Jeesuse
Kristuse teist tulemist oodates kannatusi kohtasid.

Need salmid näitavad katsumuste ja kannatlikkuse vahelist seost ja seda, kuidas
ustavad, nagu Iiob, kannatustele ja vastuseisule reageerisid. Pane salmis Jaakobuse
5:10 tähele, keda võisid pühad võtta eeskujuks inimestest, kes katsumustes
kannatlikult vastu pidasid.

Pane pühakirjadest kirja mõned prohvetid, kes katsumustes kannatlikult vastu
pidasid: ____________________
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Mõtle, millist nõu annaksid sa sõbrale, kes ütleb: „Tunnen end väga halvasti. Olen
juba üle nädala haige olnud. Olen käinud arsti juures ja võtnud rohtu, kuid ma ei
tunne ennast sugugi paremini. Ma ei tea, mida veel teha.”

Loe Jaakobuse 5:13–16 ja leia, millist nõu andis Jaakobus neile, kes olid haiged ja
kannatasid.

Vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud: „Kui
vanemad haiget võiavad ja võidmise kinnitavad, avavad nad taeva väravad, et
Issand vastavalt oma tahtele valaks vaevas oleva inimese peale oma õnnistusi”
(Haigete tervendamine. – 2010. a kevadine üldkonverents).

Vaata uuesti salmi Jaakobuse 5:15. Mis
lisaks preesterluse väele Jaakobuse
sõnul veel haigeid päästab või
tervendab?

Ühe tõena saame me salmidest
Jaakobuse 5:14–16 õppida, et usupalve
ja preesterluse väe kaudu võivad
haiged saada tervendatud.

Vanem Oaks on õpetanud usupalve ja
preesterluse tervendava väe kohta:

„Kui kasutame Jumala preesterluse väge selles kahtlemata ja hindame Tema
lubadust, et Ta kuuleb meie usus tehtud palveid ja vastab neile, peame siiski alati
meeles pidama, et usk ja preesterluse tervendav vägi ei saa anda tulemust
Jumala tahte vastaselt, sest Tema on selle preesterluse andnud. ‥

Isegi need Issanda teenrid, kes kasutavad Tema jumalikku väge olukorras, kus on
piisavalt usku, et saada terveks, ei saa anda preesterluse õnnistust, mis teeks

inimese terveks, kui see tervenemine ei ole kooskõlas Issanda tahtega.

Jumala lastena, kes tunnevad Tema suurt armastust ja Tema täielikku teadmist, mis on meie
igavese heaolu seisukohast meile parim, me usaldame Teda. Evangeeliumi esimene põhimõte on
usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja usk tähendab usaldust. Ma tundsin seda usaldust oma
nõo kõnes, mille ta pidas raskesse haigusesse surnud teismelise tüdruku matustel. Ta ütles sõnad,
mis mind alguses jahmatasid ja seejärel mu meeli ülendasid: „Ma tean, et tema surm oli Jumala
tahe. Ta sai head arstiabi. Ta sai preesterluse õnnistusi. Tema nimi kirjutati templis palvelehele.
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Tema tervise taastumiseks tehti sadu palveid. Ja ma tean, et tema perel oli piisavalt usku, et teha
teda terveks, kuid Jumala tahe oli võtta ta just nüüd taevasesse koju.” Ma tundsin samasugust
usaldust ühe teise vähki surnud teismelise tüdruku isa sõnades. Ta kuulutas: „Meie pere usub
Jeesusesse Kristusesse ja see ei sõltu sellest, mis juhtub.” Nendes õpetustes peitub minu jaoks
tõde. Me teeme lähedase inimese tervendamiseks kõik, mis võimalik, ja seejärel usaldame
Issandat, jättes tulemuse Tema otsustada.” (Haigete tervendamine. – 2010. aasta kevadine
üldkonverents)

Kuidas aitavad vanem Oaksi õpetused sul mõista preesterluse tervendavat väge?
Miks peavad meie usk ja palved olema kooskõlas Jumala tahtega? (Vt märksõna
„Palve”. – Pühakirjajuht.)

3. Kujuta ette, et su sõber või pereliige on haige. Kirjuta
pühakirjapäevikusse sellele inimesele kiri, selgitades, mida sa oled

preesterluse tervendava väe kohta õppinud. Selgita kindlasti, miks on tähtis, et
meie usk Jeesusesse Kristusesse ei sõltuks sellest, milline on preesterluse
õnnistuse tulemus. Lisa näiteid oma tuttavatest inimestest, kes on usupalvete ja
preesterluse väe kaudu saanud õnnistatud.

Jaakobus võrdles haige tervendamist ka patu andeks andmisega (vt Jk 5:16).

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et
alandlikkus ja usk, mida meilt füüsiliseks tervendamiseks nõutakse, on need
samad alandlikkus ja usk, mida nõutakse meile andeks andmiseks: „On olemas ‥
pühad olukorrad, mil meestel on õigus tõusta nendesse vaimsetesse kõrgustesse,
kus neile saab nende käitumise eest osaks Vaimu õigeksmõistev heakskiit ja selle
tagajärjel antakse nende patud andeks. Jaakobus nimetas üheks selliseks ka

haigete õnnistamise talituse. ‥ Inimene, kes usu, pühendumuse, õigemeelsuse ja isikliku
väärilisuse tõttu on saamas tervendatud, on samuti valmis saama Vaimult õigeksmõistvat
heakskiitu oma elukursi eest ja talle antakse tema patud andeks, nagu tunnistab tõsiasi, et ta
saab Vaimu kaasluse, mida tal ei oleks, kui ta ei oleks selle vääriline.” (Mormon Doctrine, 2. tr,
1966, lk 297–298)

Kuid see ei tähenda, et keegi, kes ei saa pärast preesterluse õnnistuse andmist
tervendatud, ei oleks vääriline. Kõik õnnistused antakse vastavalt Jumala suurele
mõistmisele ning me võime tunda Tema armastust ja rahu sellest, et Vaim kinnitab
meie väärilisust.

Nagu on kirjas salmides Jaakobuse 5:17–20, viitas Jaakobus prohvet Eelijale kui
eeskujule kellestki, kes kasutas tulihingelise palve väge. Samuti andis ta nõu, et
pühad aitaksid patustel meelt parandada. Pane salmis Jaakobuse 5:20 tähele
lubatud õnnistusi, mis saavad osaks neile, kes „patuse pöörab tema eksiteelt”.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Jaakobuse 4. ja 5. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja 1.
Peetruse
Milleks seda kirja uurida?
Peetruse esimese kirja üldine teema on, et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saavad
Päästja jüngrid ustavalt vastu pidada ning toime tulla kannatuste ja
tagakiusamisega. 1. Peetruse iga peatükk räägib katsumusest või kannatusest ning
Peetrus õpetas, et katsumustes kannatlikult vastupidamine on kallihinnalisem
kullast ja aitab usklikel saada pääste nende hingedele (vt 1Pt 1:7, 9). Samuti tuletas
Peetrus pühadele meelde nende identiteeti kui „valitud sugu, kuninglik
preesterkond, püha rahvas, omandrahvas” (1Pt 2:9). Uurides Peetruse nõuandeid
selles kirjas, võid sa saada lootust, julgustust ja jõudu, mis võib aidata sind
probleemidega, millega silmitsi seisad.

Kes selle kirja kirjutas?
Selle kirja autoriks on „Peetrus, Jeesuse Kristuse apostel” (1Pt 1:1).

„Uues Testamendis tunti Peetrust algselt Siimonana (vt 2Pt 1:1), Betsaida
kalamehena, kes elas koos oma naisega Kapernaumas. ‥ Peetrus kutsuti koos oma
venna Andreasega Jeesuse Kristuse jüngriks (Mt 4:18–22; Mk 1:16–18; Lk 5:1–11). ‥

Issand valis ta hoidma kuningriigi võtmeid maa peal (Mt 16:13–18). ‥

Peetrus oli oma eluajal peaapostel.” (Märksõna „Peetrus”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org)

Peetruse kirjutised näitavad tema arengut lihtsast kalamehest vägevaks apostliks.

Millal ja kus see kiri kirjutati?
Peetrus kirjutas selle esimese kirja tõenäoliselt ajavahemikus 62–64 pKr. Ta kirjutas
Babülonist (vt 1Pt 5:13), mis on tõenäoliselt sümboolne viide Roomale.

Üldiselt arvatakse, et Peetrus suri Rooma keiser Nero valitsemise ajal, tõenäoliselt
pärast 64. aastat, kui Nero hakkas kristlasi taga kiusama (vt märksõna „Peetrus”. –
Pühakirjajuht).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Peetrus adresseeris selle kirja Kiriku liikmetele, kes elasid Väike-Aasia viies Rooma
provintsis, mis asuvad tänapäeva Türgis (vt 1Pt 1:1). Peetrus pidas oma lugejateks
Jumala väljavalituid (vt 1Pt 1:2). Ta kirjutas, et tugevdada ja innustada pühasid
nende usu läbi katsumises (vt 1Pt 1:7) ja valmistada neid ette tulevaseks
tulikuumaks katsumuseks (vt 1Pt 4:12). Peetruse sõnum õpetas neile ka seda,
kuidas tagakiusamisele reageerida (vt 1Pt 2:19–23; 3:14–15; 4:13).



Peetruse nõuanded olid väga õigesti ajastatud, sest Kiriku liikmetele oli kätte
jõudmas karmi tagakiusamise aeg. Kuni umbes 64. aastani, ajani, kui Peetrus selle
kirja kirjutas, oli Rooma valitsus suhtunud kristlusesse üldiselt sallivalt. Tolle aasta
juulis hävitas tuli suure osa Roomast ja levisid kuulujutud, et keiser Nero ise käskis
tule süüdata. Püüdes õnnetuse süüdistusi kõrvale juhtida, hakkasid mõned
väljapaistvad roomlased põlengu alustamises süüdistama kristlasi. See viis
intensiivse kristlaste tagakiusamiseni kogu Rooma impeeriumis. Peetrus viitas
sellele, et kui pühad kannatavad kristlastena (vt 1Pt 4:16), võivad nad tunda rõõmu
teadmisest, et nad käivad Jeesuse Kristuse jälgedes (vt 1Pt 2:19–23; 3:15–18;
4:12–19).

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Katsumuste ja tagakiusamise keskel, millega pühad Peetruse ajal silmitsi seisid,
õhutas Peetrus neid pöörduma armastuses ja õrnuses üksteise poole (vt 1Pt 1:22;
3:8–9). Veelgi enam, me loeme 1. Peetruse 5. peatükist, et Peetrus selgitas, kuidas
Kiriku juhid peaksid oma kogudusi tugevdama.

See kiri sisaldab ehk Piiblis kõige selgemaid viiteid vaimumaailmale ja seal
toimuvale päästmistööle. Peetrus mainis lühidalt, et Jeesus Kristus külastas
vaimumaailma, et jutlustada Noa päevil elanud vaimudele, kes ei olnud kuulekad
(vt 1Pt 3:18–20). Ta lisas, et evangeeliumi jutlustatakse surnutele, et anda neile
võimalus, et nende üle mõistetakse kohut elavatega võrdsetel alustel (vt 1Pt 4:5–6).
Meie ajajärgul mõtiskles president Joseph F. Smith salmide 1. Peetruse 3:18–20 ja 1.
Peetruse 4:6 üle, kui ta sai ilmutuse, mis selgitas vaimumaailmaga seotud õpetusi
(vt ÕL 138).

Sisukokkuvõte
1. Peetruse 1:1–2:10. Peetrus kirjutab pühade vajadusest vaimselt kasvada, et saada
igavene tasu. Lubadus pääste saamiseks on saanud võimalikuks Jeesuse Kristuse
hinnalise vere kaudu. Pühad on „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha
rahvas, omandrahvas” (1Pt 2:9), kellele on saanud osaks Jumala arm.

1. Peetruse 2:11–3:12. Jeesuse Kristuse jüngrid püüavad austada kõiki inimesi ning
alluda riigi valitsustele ja seadustele. Peetrus kõneleb konkreetsetele pühade
rühmadele: vabadele kodanikele, teenijatele, naistele ja meestele.

1. Peetruse 3:13–5:14. Kui tagakiusamine põhjustab pühadele kannatusi, tuleb neil
pidada meeles Jeesuse Kristuse eeskuju, kes kannatas ja sai seejärel ülendatud.
Jeesus Kristus jutlustas evangeeliumi surnutele, et neile saaks osaks õiglane
kohtumõistmine. Kiriku juhid järgisid Jumala karja eest hoolitsemisel Jeesuse
Kristuse eeskuju. Pühad peavad endid alandama ja andma oma mured
Jumala hoolde.



29. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

1. Peetruse 1–2
Sissejuhatus
Apostel Peetrus kirjutas, et tugevdada pühade usku, kui nad kannatasid Rooma
impeeriumis ränka tagakiusamist. Ta rõhutas, et nad on saanud lunastatud Jeesuse
Kristuse hinnalise vere kaudu, ja tuletas neile meelde nende jumalikku pärandit
Jumala omandirahvana. Ta juhendas pühasid, et nad ülistaksid Jumalat inimeste
seas ja peaksid vastu kannatustes, nagu Jeesus Kristus seda tegi.

1. Peetruse 1
Peetrus õpetab pühasid nende potentsiaalse pärandi ja katsumuste vajalikkuse kohta

Vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud:
„Kirikus ringi reisides näen ma, kuidas liikmeid kannatustetiiglis läbi katsutakse”
(Hyrum Smith: Firm As the Pillars of Heaven. – Ensign, nov 1995, lk 9).

Tiigel on sulatusnõu, milles metalle või
teisi materjale karastatakse ehk
kuumutatakse ja sulatatakse, selleks et
eemaldada lisandid ja lõpp-produkti
tugevdada. Vanem Ballardi tõlgenduses
võib kannatuste tiigel viidata
katsumustele elus. Millised on mõned
katsumused ehk kannatuste tiiglid,
mida oled kogenud?

Apostel Paulus kirjutas selle kirja, et
kannatusi kogevaid pühasid tugevdada
ja innustada. Kuni umbes 64. aastani
pKr, ajani, mil Peetrus selle kirja
kirjutas, oli Rooma valitsus kristluse
suhtes üldiselt tolerantne. Tolle aasta
juulis hävis tules suur osa Roomast.
Mõned väljapaistvad roomlased
süüdistasid põlengu alustamises kristlasi. See viis intensiivse kristlaste
tagakiusamiseni kogu Rooma impeeriumis. Kristlasi kohtlesid halvasti ka nende
endised sõbrad ja naabrid.

Leia 1. Peetruse 1. ja 2. peatükki uurides tõdesid, mis võivad aidata sul katsumustes
ustavaks jääda.

Salmides 1. Peetruse 1:1–2 tervitas Peetrus Väike-Aasia Rooma provintside
(tänapäeva Türgi) pühasid ja tuletas neile meelde, et nad on valitud rahvas.
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Loe 1. Peetruse 1:3–5 ja leia, milliseid tulevasi õnnistusi pühadele lubati. Võiksid
leitu soovi korral ära märkida.

Pühakirjas kasutatakse sageli sõnu pääste ja ülendus samas tähenduses. Salmis 1.
Peetruse 1:5 viitab Peetrus ülendusele ehk igavesele elule, mis tähendab Jumala
juures elamist ja perede jätkumist (vt ÕL 132:19–20).

Loe 1. Peetruse 1:6 ja leia, kuidas pühad tulevaste õnnistuste lubadusele
reageerisid. Pane tähele, et sõna kiusatused viitab katsumustele ja kannatustele.

Me võime õppida salmidest 1. Peetruse 1:3–6 järgmise tõe: kuigi me kogeme
katsumusi, võime me rõõmustada Jeesuse Kristuse lepituse ja tulevaste
õnnistuste tõttu, mis Jumal on lubanud meile anda.

Peetrus õpetas, et hoolimata raskustest, mida ületame, saame tunda rõõmu, sest
Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saavad meile osaks suured õnnistused. Kuidas saab
Kristuse lepituse meelespidamine aidata sul rõõmustada isegi siis, kui sa koged
katsumusi?

Loe 1. Peetruse 1:7–9 ja leia, mida Paulus pühadele usu läbikatsumise kohta õpetas.
Võiksid pühakirjas ära märkida, millega ta pühade usu läbikatsumist võrdles.

Usk, nagu kuldki, on hinnaline. Usk on aga kullast hinnalisem, sest kuld hävib (vt
1Pt 1:7), kuid usk Jeesusesse Kristusesse juhib päästele (vt 1Pt 1:9), mis on igavene.
Ja veel, kulda puhastatakse kõrgel kuumusel ning samamoodi pannakse meie usk
ja uskumused mõnikord katsumuste, küsimuste ja kahtluste kaudu proovile. Ühe
tõena saame me Peetruse sõnadest pühadele õppida, et meie usk Jeesusesse
Kristusesse on läbikatsutud ja puhastatud, kui me katsumustes ustavalt
vastu peame.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised on mõned katsumused, millega mina või mu sõbrad praegu silmitsi
seisame?

b. Kuidas need katsumused minu või nende usu proovile panevad?

Loe läbi, mida on öelnud vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist ja märgi ära, mida ta innustas meid tegema, kui kogeme usu
proovilepanekuid:

„Kuidas olla „vankumatud ja kõrvalekaldumatud” [Al 1:25] usu
proovilepanekutes? Toetuge sellele, mis aitas teil oma usku [enne
proovilepanekut] üles ehitada – rakendage usku Kristusesse, palvetage,
mõtisklege pühakirjade üle, parandage meelt ja pidage käske ja teenige teisi.

Kui seisate silmitsi usuprooviga, siis ükskõik mida teete, ärge lahkuge Kirikust!
Usu proovilepaneku ajal Jumala kuningriigist kaugenemine on sama mis

tormivarjendist lahkumine tornaado ajal.” (Teie usu proovilepanek. – 2012. a sügisene
üldkonverents)

Miks on sinu arvates tähtis teha asju, mida vanem Andersen meid usu
proovilepaneku ajal tegema innustas? ____________________
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Loe 1. Peetruse 1:13–17 ja leia, mida Peetrus pühasid tegema innustas, et
katsumustes ustavalt vastu pidada. Võid leitu ära märkida. Fraas „vöötage oma
meele niuded” 13. salmis tähendab enda ettevalmistamist.

Loe 1. Peetruse 1:18–21 ja leia veel tõdesid, mida Peetrus pühadele õpetas, et aidata
neil katsumustes ustavalt vastu pidada, mitte aga usku hüljata.

Siin on mõned tõed, mida Peetrus nendes salmides pühadele õpetas: me oleme
Jeesuse Kristuse kalli vere kaudu päästetud. Kuna Jeesus Kristus elas patuta
elu, sai Ta end anda täiuslikuks ohverduseks meie eest. Jeesus Kristus
määrati juba eelnevalt meie Lunastajaks.

Prohvet Joseph Smith on õpetanud: „Taevas peetud esimesel nõupidamisel olime
me kõik kohal ja nägime, kuidas Päästja valiti ja määrati ja tehti päästmisplaan ning
me andsime sellele oma heakskiidu” (Teachings of Presidents of the Church:
Joseph Smith, 2007, lk 209).

Kuidas aitab nende tõdede meelespidamine pühadel katsumustes ustavalt
vastu pidada?

2. Mõtle ajale, mil sa otsustasid või otsustas mõni su tuttav katsumusele
usuga Jeesusesse Kristusesse vastu pidada, mitte usku Temasse hüljata.

Kirjuta pühakirjapäevikusse sellest kogemusest ja sellest, kuidas sinu või su
tuttava usk Päästjasse selles protsessis tugevnes.

Salmides 1. Peetruse 1:22–25 innustas Peetrus pühasid üksteist armastama ja
meeles pidama, et nad olid sündinud taas Jumala sõna kaudu, mis elab igavesti.

1. Peetruse 2:1–12
Peetrus rõhutab pühade kohustusi
Mille poolest erinevad Kiriku liikmed nendest, kes järgivad maailma teid? Milliseid
väljakutseid me võime kogeda, kuna oleme teistsugused? ____________________

Leia salme 1. Peetruse 2:1–12 uurides põhimõte, mis võib tugevdada su soovi
maailmast erineda.

Nagu on kirjas salmides 1. Peetruse 2:1–8, õpetas Peetrus, et ustavad pühad on
nagu elavad kivid, mis on ehitatud Jeesuse Kristuse nurgakivile, ja et Ta solvab neid,
kes ei ole kuulekad, sest Ta ei toeta nende sõnakuulmatust.

Loe 1. Peetruse 2:9–10 ja leia, kuidas Peetrus ustavaid pühasid kirjeldas. Võiksid
fraasid, mis sulle silma jäävad, ära märkida.

Millised Peetruse poolt pühadele antud tiitlid sulle kõige rohkem meeldivad?
____________________

Kuidas võisid sõnad, mida Peetrus salmides 1. Peetruse 2:9–10 pühade
kirjeldamiseks kasutas, aidata neil usulist tagakiusamist kogedes julged olla?
____________________

Loe 1. Peetruse 2:11–12 ja leia, mida Peetrus anus, et pühad kui hinnaline Issanda
omandirahvas teeksid. Pane tähele, et Peetrus võis kutsuda pühasid võõrasteks ja
majalisteks, kas seepärast, et nad elasid rahva hulgas, kes kultuuriliselt ja

29.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

584



religioosselt pühadest erines, või seepärast, et nad olid oma taevasest kodust
kaugel, elades surelikena ajalikku elu.

Peetrus rääkis pühadele, et nad võivad olla eeskujuks neile, kes on nende ümber, ja
aidata teistel Jumalale au anda (vt 1Pt 2:12). Me õpime salmidest 1. Peetruse
2:11–12, et Jumal kutsub oma pühasid olema maailmast eraldi ja erinevad, nii
et teised saaksid näha nende eeskuju ja austada Jumalat. Võiksid selle
põhimõtte oma pühakirja kirjutada.

Õde Elaine S. Dalton ütles Noorte Naiste üldjuhatajana: „Kui soovite maailma
muuta, tuleb teil maailmast erineda” (Aeg on tõusta ja särada. – 2012. a
kevadine üldkonverents).

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas on viimse aja noortel palutud olla maailmast eraldi ja erinev?

b. Kuidas on minu otsus olla maailmast eraldi ja erinev teisi hästi mõjutanud
või aidanud neid Jumala juurde juhtida?

c. Mida ma saan teha paremini, et olla maailmast eraldi ja erinev, et võiksin
olla eeskujuks? (Pane kirja eesmärk, mida sa plaanid teha, et olla teistele
eeskujuks.)

1. Peetruse 2:13–25
Peetrus annab pühadele nõu pidada kannatustes vastu, nagu Päästja seda tegi
Salmides 1. Peetruse 2:13–18 õpetas Peetrus pühasid alistuma seadustele ja
tsiviilvõimudele, kes neid valitsevad (kaasa arvatud Rooma keiser, kes soosis nende
karmi tagakiusamist). Ta innustas neid, kes teenijatena raskusi kannatasid,
kannatlikult vastu pidama ja meeles pidama, et Jumal tunneb neid.

Loe 1. Peetruse 2:19–20 ja leia Peetruse nõuanne pühadele selle kohta, kuidas nad
peaksid kannatustes vastu pidama.

Peetrus innustas pühasid kannatustes kannatlikult vastu pidama. Loe 1. Peetruse
2:21–25 ja leia, kuidas kirjeldas Peetrus seda, kuidas reageeris tagakiusamisele
Jeesus Kristus. Võiksid leitu ära märkida.

Mis on salmi 1. Peetruse 2:21 kohaselt midagi, mida Päästja kannatus võib meile
anda? ____________________

Me võime õppida Peetruse õpetustest katsumustes vastupidamise kohta tõe: me
võime järgida Päästja eeskuju katsumustes kannatlikult vastu pidades.

Mõtle, mida sa võiksid teha, et Jeesuse Kristuse eeskuju paremini järgida ja
katsumustes kannatlikult vastu pidada.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

29.  ÕPPENÄDAL:  3 .  PÄEV

585



Olen uurinud 1. Peetruse 1. ja 2. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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29. ÕPPENÄDAL: 4. PÄEV

1. Peetruse 3–5
Sissejuhatus
Apostel Peetrus innustas pühasid olema alati valmis tunnistama Jeesusest
Kristusest ja elama õigemeelselt, et kummutada nende vastu esitatud
valesüüdistused. Ta õpetas, et pärast surma jutlustas Jeesus Kristus vaimumaailmas
evangeeliumi. Samuti manitses Peetrus Kiriku vanemaid vaatama Jumala karja
järele sama hoolikalt nagu Jeesuse Kristus, Ülemkarjane.

1. Peetruse 3:1–17
Peetrus andis pühadele nõu olla ühtsed õigemeelsuses ja valmis alati Kristusest
tunnistama
Loe läbi president Thomas S. Monsoni sõnad:

„Meil on elus palju võimalusi oma uskumuste jagamiseks, kuigi me ei tea, millal
need täpselt tulevad. Selline võimalus avanes mul 1957. aastal, kui töötasin
kirjastuses. Mul paluti minna Dallasesse Texase osariigis, mida mõnikord
kutsutakse ka „kirikute linnaks”, et sealsel konverentsil kõneleda. Pärast
konverentsi lõppu istusin turismibussi peale, mis sõitis läbi äärelinna osade.
Mitmest kirikust möödudes lausus bussijuht: „Vasakul näete metodistide kirikut”

või „Paremal näete katoliku katedraali.”

Möödudes mäe otsas asuvast imeilusast punastest tellistest hoonest, selgitas bussijuht: „Selles
hoones kogunevad mormoonid.” Üks naine bussi tagaotsast palus: „Kas te võiksite meile natuke
rohkem mormoonidest rääkida?”

Bussijuht peatas bussi, pööras ennast naise poole ja vastas: „Ainus asi, mida ma mormoonidest
tean, on see, et nad kohtuvad selles punastest telliskividest hoones. Kas bussis on kedagi, kes
teaks mormoonidest rohkem?”” (Julge seista üksi. – 2011. a sügisene üldkonverents.)

Kui oleksid olnud selles bussis, mida oleksid sa teinud või öelnud?

Mil moel võib selline võimalus sinus elevust tekitada? Mil moel võib selline
võimalus sulle väljakutseks olla? ____________________

Leia salme 1. Peetruse 3:1–17 uurides põhimõte, mis võib sind aidata, kui tekib
võimalus teistega evangeeliumi jagada.

Me loeme salmidest 1. Peetruse 3:1–11, et apostel Peetrus keelitas abielunaisi, et
nad aitaksid õigemeelse käitumise kaudu tuua oma uskmatud mehed Kristuse
juurde (vt JST, 1 Peter 3:2). Ta andis meestele nõu oma naisi austada. Samuti andis
ta liikmetele nõu olla üksmeelsed (vt 1Pt 3:8) ja elada evangeeliumi
käitumisnormide järgi.

Loe 1. Peetrusele 3:14–16 ja leia, mida Peetrus soovitas pühadel teha, kui nad
kohtuvad inimestega, kes seavad nende usu kahtluse alla või kiusavad neid usu
tõttu taga.

Fraas andma vastust 15. salmis võib samuti tähendada kaitsma. Peetrus manitses
pühasid, et nad jagaksid oma usulisi tõekspidamisi ja kaitseksid neid. Pane tähele,
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et Peetrus soovitas neil teha seda tasaduse ja kartusega. Tasadus tähendab leebust,
alandlikkust ja kannatlikkust (vt märksõna „Tasadus, tasane”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org). Sõna kartusega tähendab austusega.

Ühe tõena saame salmist 1. Peetruse 3:15 õppida, et Jeesuse Kristuse järgijatena,
peaksime püüdma olla alati valmis oma uskumusi tasaduse ja
lugupidamisega jagama ja kaitsma. Võiksid kirjutada selle tõe pühakirjas salmi 1.
Peetruse 3:15 juurde.

Loe lõpuni president Monsoni jutustus bussis juhtunud loost:

„Ma ootasin, et keegi vastaks. Jälgisin pilguga iga inimese nägu, et leida sealt
äratundmise märke ja soovi kommenteerida. Ei midagi. Mõistsin, et just minul
lasus kohus tegutseda vastavalt apostel Peetruse juhistele: „oll[a] alati valmis
kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on”. Mõistsin ka selle
salmi õigsust: „Kui jõuab kätte aeg otsustada, on ettevalmistuse aeg möödas.”

Järgmise 15 minuti jooksul oli mul võimalus jagada oma tunnistust Kiriku ja meie
uskumuste kohta. Ma olin tänulik oma tunnistuse ja selle eest, et olin valmistunud seda jagama.”
(Julge seista üksi)

1. Vasta pühakirjapäevikus kahele või enamale küsimusele:

a. Mida ma saaksin teha, et olla alati valmis oma uskumusi jagama?

b. Miks on minu arvates tähtis jagada oma uskumusi tasaduse ja
lugupidamisega?

c. Millal olen ma jaganud teistega oma uskumusi või tunnistust?

Mõtle, kuidas valmistuda oma uskumusi jagama ja kaitsma. Tegutse saadud
õhutuste järgi.

1. Peetruse 3:18–4:19
Jeesus Kristus jutlustas pärast surma evangeeliumi vaimumaailmas
Kujuta ette, et sa oled põhimisjonär. Mõtle, mida sa vastaksid kellelegi, kes ütleb:
„Ma usun, et sa õpetad mulle tõde, kuid ma mõtlen neile inimestele, kes surid ilma
võimaluseta tõde kuulda. Ei tundu õiglane, et Jumal neid karistab või takistab neil
taas koos Temaga elamist, kui neil pole kunagi olnud võimalust Tema
päästmisplaanist õppida.”

Loe 1. Peetruse 3:18–20 ja Joseph Smithi tõlget salmile 1. Peetruse 3:20. Seejärel loe
1. Peetruse 4:5–6 ja Joseph Smithi tõlget salmile 1. Peetruse 4:6. Leia lugedes
Peetruse õpetatud tõed, mida saaksid jagada inimesega, kellest oli ülalpool juttu.
Fraas „vangis olevaile vaimudele” salmis 1. Peetruse 3:19 viitab neile
vaimumaailmas, kes ei võtnud surelikus elus evangeeliumi vastu või kel polnud
võimalust sellest kuulda.

Mida me õpime neist salmidest nende kohta vaimumaailmas, kes ei võtnud selles
elus evangeeliumi vastu või kel polnud võimalust sellest kuulda?
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President Joseph F. Smith

President Joseph F. Smith mõtiskles
salmide 1. Peetruse 3:18–20 ja 1.
Peetruse 4:6 tähenduse üle, kui sai
ilmutuse ja nägemuse Päästja
külaskäigust vaimumaailma. See
ilmutus on kirjas Õpetuse ja Lepingute
138. osas. President Smith nägi, et
surma ja ülestõusmise vahel jutlustas
Jeesus Kristus evangeeliumi ja teenis
isiklikult õigemeelseid vaime
vaimumaailmas. Seejärel organiseeris
Jeesus Kristus õigemeelsed teenijad ja
andis neile volituse õpetada
vaimuvanglas vaimudele evangeeliumi
(vt ÕL 138:1–12, 18–19, 27–30).

Miks jutlustatakse salmi 1. Peetruse 4:6
kohaselt evangeeliumi nendele, kes
on surnud?

Me saame sellest salmist õppida tõe, et
evangeeliumi jutlustatakse neile, kes on surnud, et neil oleks samasugused
võimalused kui neil, kes kuulevad evangeeliumi surelikkuses. (NB!
1. Peetruse 4:6 on kuldsalm. Soovi korral märgista see salm erilisel viisil, et seda
tulevikus kergesti üles leida.)

2. Vaata üle õppetunni alguses kirjeldatud olukord. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, kuidas sa kasutaksid salmi 1. Peetruse 4:6, et

vastata murele, millest sa lugesid. Pane kirja oma tunded selle kohta, et surnute
päästmise õpetus on tõend Jumala halastusest ja kaastundest oma laste vastu.

Me loeme 1. Peetruse 4:7–19, et Peetrus õhutas pühasid, et nende armastus oleks
südamlik üksteise vastu, sest armastus katab pattude hulga või hoiab patud ära.
Samuti viitas ta tulevasele „tulekuumusele” (1Pt 4:12), mida pühad ei pea ehk veel
üle elama ja õpetas pühasid tundma rõõmu, kui nad oma usu tõttu Jeesusesse
Kristusesse katsumustes ja tagakiusamises kannatavad.

Kuldsalm – 1. Peetruse 4:6
3. Kirjuta salmi 1. Peetruse 4:6 sõnad väikesele kaardile või paberile.

Kirjuta teisele küljele, mida sa saad teha, et aidata oma
esivanemaid, kes on vaimumaailmas evangeeliumi vastu võtnud ja ootavad
vaimuvanglast vabastamist. Kirjuta pühakirjapäevikusse, et oled selle osa
ülesandest lõpetanud. Õpi järgmise nädala jooksul salm 1. Peetruse 4:6 pähe,
korrates seda igal hommikul ja õhtul enne palvetamist. Vaata samuti üle, mida
sa kirjutasid oma esivanemate päästmistöös osalemise kohta.
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1. Peetruse 5
Peetrus juhendas vanemaid, et nad vaataksid Jumala karja järele, ja innustas
pühasid jääma usus vankumatuks
Selleks et aidata pühadel valmistuda eesseisvateks katsumusteks, õpetas apostel
Paulus Kiriku vanematele nende vastutusest Kiriku juhtidena. Loe 1. Peetruse
5:1–3, et leida Peetruse nõuanne Kiriku vanematele.

Fraas „hoidke ‥ Jumala karja” (2. salmis) tähendab hoolitseda Kiriku liikmete eest
ja vaadata nende järele. Peetrus õpetas, et Kiriku juhid peaksid teenima pigem
vabatahtlikult ja armastusega kui vastumeelselt või soovist saada tasu. Nad pidid
olema eeskujuks liikmetele, mitte neid isandaina valitsema (vt 3. salm).

Need salmid õpetavad ühe tõena, et Kiriku juhtidel on vastutus hoolitseda
Jumala karja eest ja valvata nende järele armastusega ja eeskujuks olles.

Loe 1. Peetrusele 5:4, et leida, kuidas viitab Peetrus Päästjale.

Millised Kristuse-sarnased omadused
võivad aidata Kiriku juhtidel hoolitseda
Kiriku liikmete eest ja valvata nende
järele? ____________________

Kuidas oled sa saanud õnnistusi Kiriku
juhtide Kristuse-sarnase armastuse ja
eeskuju kaudu?

Kui sa austad, usaldad ja järgid Kiriku
juhte, keda Issand on kutsunud, aitavad
nad sind vaimselt hoida ja sinu eest
hoolitseda.

Peetrus õpetas salmides 1. Peetruse
5:5–14 pühasid austama eakamaid
inimesi, heitma oma mure Jeesuse
Kristuse peale ja jääma kannatustest
hoolimata usus vankumatuks. Peetrus
kinnitas neile, et kui nad nii teevad, siis
Jumal täiustab ja tugevdab neid.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud 1. Peetruse 3.–5. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja 2.
Peetruse
Milleks seda kirja uurida?
Prohvet Joseph Smith märkis: „Peetrus kirjutas kõigist apostlitest kõige ülevamas
stiilis” (History of the Church, 5. kd, lk 392). Ülev tähendab mõttelt ülistav,
sõnakasutuselt väärikas ja imetlust tekitav.

Olles olnud oma silmaga tunnistajaks Jeesuse Kristuse kirgastumisele (vt 2Pt
1:16–18), manitses Peetrus oma lugejaid Päästjast rohkem teada saama ja püüdma
omandada jumalikke omadusi, et nad võiksid saada osa jumalikust loomusest (vt
2Pt 1:4–8). Ta kinnitas oma lugejatele, et selline vaimne kasv aitab neil muuta
„kindlaks oma kutsumine ja valik” (2Pt 1:10). „Peetrus kinnitas taas, et Issand tuleb
taevast suures hiilguses ja kohtumõistmises maa peale” (märksõna „Peter, Epistles
of”. – Bible Dictionary). Uurides Peetruse teist kirja, võid arendada suuremat usku
Jeesusesse Kristusesse ning saada juhiseid ja inspiratsiooni, mis võib aidata sul
saada rohkem Tema-sarnaseks.

Kes selle kirja kirjutas?
Peetruse teise kirja kirjutas Siimon Peetrus, Jeesuse Kristuse peaapostel (vt 2Pt 1:1).

Millal ja kus see kirjutati?
Me ei tea täpselt, millal ja kus see kiri kirjutati. Üldiselt arvatakse, et Peetrus kirjutas
selle kirja Roomas pärast kirja, mida tuntakse 1. Peetruse kirjana, mis kirjutati
tõenäoliselt umbes 64. aastal (vt märksõna „Peter, Epistles of”. – Bible Dictionary).

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Peetrus kinnitas, et kirjutas neile, „kes on saanud niisama kalli usu kui meiegi” (2Pt
1:1). See võib viidata sellele, et Peetruse lugejaskond olid needsamad paganatest
kristlased, kellele saadeti tema esimene kiri (vt 2Pt 3:1). Salmide 2. Peetruse 1:12–15
sisu näitab, et Peetrus saatis selle kirja oma lugejatele hüvastijätusõnumina.

Erinevalt Peetruse esimesest kirjast, mis aitas pühadel saada hakkama välise
tagakiusamisega, on Peetruse teine kiri suunatud sisemisele usust taganemisele,
mis ohustas Kiriku tulevikku. Valeprohvetid ja -õpetajad levitasid hukutavaid
valeõpetusi, salates ära isegi Issanda, kes nad on ostnud (vt 2Pt 2:1). Peetrus
kirjutas selle kirja, et innustada pühasid Issandast rohkem teada saama ja et „teha
kindlaks oma kutsumine ja valik” (2Pt 1:10).



Millised on mõned sellele raamatule iseloomulikud
tunnused?
„Teine kiri oli ilmselt adresseeritud samadele kirikutele kui esimene (3:1). See oli
kirjutatud teades ette peatsest surmast (1:14) ja eesmärgiga olla usust taganemise
suhtes valvel” (märksõna „Peter, Epistles of”. – Bible Dictionary). Samuti sisaldab
see mõningaid Peetruse kõige jõulisemaid sõnu ja viimast tunnistust.

2. Peetruse peamiseks teemaks on see, kui tähtis on õppida Jeesusest Kristusest.
Peetrus lubas oma lugejatele, et kui nad otsivad jumalikke omadusi ja arendavad
jumalikku loomust, siis nad „ei [ole] viitsimatud ja viljatud meie Issanda Jeesuse
Kristuse tunnetamises” (2Pt 1:8) ning saavad teha kindlaks oma kutsumise ja valiku
(vt 2Pt 1:10).

Peetrus vastandas Jeesuse Kristuse tõelise tundmise usust taganenute levitatud
valede teadmiste ja õpetustega (vt 2Pt 2). Oma kirja lõpus esitas Peetrus pühadele
viimast korda kutse „kasvage meie Issanda ja Õnnistegija Jeesuse Kristuse armus ja
tunnetuses” (2Pt 3:18).

Sisukokkuvõte
2. Peetruse 1. Peetrus selgitab, et Jeesuse Kristuse lubadused võimaldavad pühadel
saada osa jumalikust loomusest (vt 2Pt 1:4). Ta innustab neid tegema „kindlaks
oma kutsumine ja valik” (2Pt 1:10). Peetrus meenutab oma kogemust Kirgastamise
mäel, kus ta oli ülendatud Kristuse tunnistajaks ja kuulis Isa häält. Peetrus ütleb, et
„meil on veel kindlam prohvetlik sõna” (2Pt 1:19).

2. Peetruse 2. Peetrus hoiatab Kiriku liikmeid valeprohvetite ja valeõpetajate eest,
kes nende hulka tulevad ja püüavad pühasid kõrvale juhtida. Need pahelised
õpetajad eitavad Issandat ja räägivad halba tõe teest (vt 2Pt 2:2). Peetrus õpetab, et
parem on evangeeliumi mitte vastu võtta kui teha lepingud ja nende järgi
mitte elada.

2. Peetruse 3. Peetrus kinnitab, et Kristus tuleb omal ajal, puhastab maa tulega,
hävitab pahelised ning päästab usinad ja ustavad. Peetrus innustab pühasid
kasvama ‥ Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses (vt 2Pt 3:18).



30. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV:

2. Peetruse
Sissejuhatus
Apostel Peetrus innustas pühasid kasvama oma teadmises Jeesusest Kristusest,
püüdes saada Tema-sarnaseks. Peetrus hoiatas ka, et valeprohvetid ja -õpetajad
juhivad inimesed kõrvale. Ta kuulutas prohvetlikult, et viimsetel aegadel
naeruvääristavad pahelised õigemeelseid, sest need usuvad Jeesuse Kristuse
naasmisse. Peetrus innustas pühasid valmistama usinalt ette Jeesuse Kristuse
teiseks tulemiseks.

2. Peetruse 1:1–11
Peetrus õpetab, kuidas saada osa Jeesuse Kristuse jumalikust loomusest
Mõtle omadustele, mida sa pereliikme või sõbra juures imetled. Kas sa usud, et
saad arendada samasuguseid häid omadusi? Kui oled noor naine, mõtle Noorte
Naiste juhtmõttele, milles on muuhulgas kirjas: „Me oleme meid armastava
Taevase Isa tütred ja me armastame Teda.” Mõtle selles juhtmõttes sisalduvatest
väärtustest, eriti jumalikust loomusest.

Hoolimata sellest, kas oled noor naine või noor mees, mida tähendab sinu jaoks
jumalik loomus? ____________________

Apostel Peetrus kirjutas selle kirja Kiriku liikmetele, kes uskusid Jeesusesse
Kristusesse. Nagu on kirjas salmides 2. Peetruse 1:1–4, õpetas ta neile, et nad
peaksid saama osa jumalikust loomusest (vt 4. salm). Fraas „jumalik loomus” viitab
Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse omadustele.

Loe 2. Peetruse 1:5–7 ning leia mõned Isa ja Poja jumalikud omadused. Pane
järgmisse tabelisse kirja pühakirjasalmidest leitud omadused. Seejärel määra skaalal
1 kuni 10, kui usinasti sa püüad elus neid jumalikke omadusi saavutada (1 = ei
püüa saavutada, 10 = püüan usinasti saavutada). Esimene jumalik omadus on juba
kirjas. Fraas „tunnetuses taltumust” 6. salmis tähendab enesekontrolli.

Jumalikud omadused

Usk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Loe 2. Peetruse 1:8–11 ja leia, millised õnnistused saavad osaks neile, kes püüavad
endas usinasti arendada Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse jumalikke omadusi. Fraas
„teha kindlaks oma kutsumine ja valik” 10. salmis tähendab, et sa oled saanud
surelikkuses Jumalalt kinnituse või lubaduse, et sa oled saanud igavese elu. Peetrus
viitab sellele kui veel kindlamale prohvetlikule sõnale (vt 2Pt 1:19).

Joseph Smith on õpetanud, et kellegi kutsumine ja väljavalimine on määratud
kindlaks pärast seda, kui inimese ustavus Issandale on tõestatud: „Kui inimene
usub Kristusesse, parandab meelt oma pattudest ja saab pattude andeks
andmiseks ristitud ning võtab vastu Püha Vaimu (käte peale panemise kaudu),
kes on esimene Trööstija, siis alandagu ta ennast jätkuvalt Jumala ees, tundes
nälga ja janu õigemeelsuse järele ning elades iga Jumala sõna järgi, ning Issand

ütleb talle peagi: „Poeg, sind ülendatakse.” Kui Issand on ta põhjalikult läbi katsunud ja leiab, et
mees on otsustanud teenida Teda kõigile ohtudele vaatamata, siis tehakse kindlaks selle mehe
kutsumine ja väljavalimine.” (History of the Church, 3. kd, lk 380)

2. Peetruse 1:12–21
Peetrus jagab oma tunnistust Jeesusest Kristusest ja õpetab pühakirja
Miks on sinu arvates mõned inimesed prohvetite ja apostlite vanuse suhtes
kriitilised? Kuidas sa vastaksid kellelegi, kes ütleb, et prohvetid ja apostlid on liiga
vanad, et olla tõhusad juhid? Leia 2. Peetruse 1. peatükki uurides prohvetite ja
apostlite kohta tõde, mis on nende vanusest tähtsam.

Nagu on kirjas salmides 2. Peetruse 1:12–19, teadis apostel Peetrus, et ta peagi
sureb, ja jagas isiklikku tunnistust, et on oma silmaga näinud Jeesust Kristust. Ta
mainis oma tunnistuses veel kindlamat prohvetlikku sõna (vt 2Pt 1:19). See veel
kindlam prohvetlik sõna määratletakse selgemalt ära salmis Õpetuse ja Lepingute
131:5, kui teadmine, mille inimene võib selles elus saada, et ta „on ‥ pitseeritud
igaveseks eluks”. Sellele viidatakse ka kui oma kutsumise ja valiku
kindlakstegemisele (2Pt 1:10), millest sa õppisid 2. Peetruse 1. peatüki
esimeses pooles.

Loe 2. Peetruse 1:20–21 ja leia, mida Peetrus prohvetite kohta õpetas. Pane tähele,
et Joseph Smithi tõlkes salmile 2. Peetruse 1:20 on kirjas, et „seda mõistke esmalt,
et ühtki prohvetiennustust pühakirjas ei anta ühegi inimese omavolilise
tahte järgi”.

Peetruse õpetustele tuginedes, saame tunda ära tõe: prohvetid saavad pühakirjad
Püha Vaimu kaudu. (Soovi korral kirjuta see oma pühakirja.) Pühakirjad on
„sõnad, mida nad kirjutasid või kõnelesid” (märksõna „Pühakirjad”. –
Pühakirjajuht, scriptures.lds.org; vt ka ÕL 68:2–4).

Osa pühakirju on saanud kaanoniks. Kaanon on „usaldusväärseks tunnistatud
pühade raamatute kogumik. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus
kutsutakse kanoonilisi raamatuid põhiteosteks ning nendeks on Vana ja Uus
Testament, Mormoni Raamat, Õpetus ja Lepingud ning Kallihinnaline Pärl.”
(Märksõna „Kaanon”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org)
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Loe läbi, mida on tunnistanud vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist ja leia tema tunnistus, et prohvetid saavad jätkuvalt pühakirju:
„Preesterluse liin on kanal, mida Jumal on läinud aegadel kasutanud, et oma
lastega pühakirjade kaudu kõneleda. Just seda liini pidi kõneleb Ta hetkel elavate
prohvetite, apostlite ja teiste inspireeritud juhtide õpetuste ja nõuannete kaudu.”
(Kaks suhtlusliini. – 2010. a sügisene üldkonverents)

Mõtiskle, kui tähtis on teada, et Jumal kasutas ja kasutab ka praegu prohveteid, et
anda oma lastele pühakirjad.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised on mõned pühakirjasalmid kas muistsetelt või tänapäeva
prohvetitelt, mis on mõjutanud su elu?

b. Kuidas on sind nende pühakirjade kaudu õnnistatud?

Mõtiskle taas vanem Oaksi tunnistusele ja leia lähipäevil võimalus tunnistada
teistele, kui Vaim sind selleks juhatab, prohvetite tõelisusest ja sellest, kui oluline on
saada pühakirjad ja neid uurida.

2. Peetruse 2
Peetrus hoiatab valeõpetajate pettuste eest
Miks otsustavad inimesed patustada, isegi kui nad teavad, et teevad valesti?
____________________

Me loeme 2. Peetruse 2. peatükist, et apostel Peetrus hoiatas pühasid inimeste eest,
kes püüdsid neid petta. Leia 2. Peetruse 2. peatükki uurides tõed, mis aitavad sul
tunda ära ja vältida pettusi, mis juhivad patustamisele.

Loe 2. Peetruse 2:1–3 ja leia Peetruse hoiatus selle kohta, kes püüab pühasid petta.

Ühe tõena saame nendest salmidest õppida, et valeõpetajad püüavad
meid petta.

Loe, mida on öelnud vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist ja leia, mida valeõpetajad tänapäeval õpetavad, et meid petta:

„Valeprohvetid ja valeõpetajad on need, kes kuulutavad, et prohvet Joseph Smith
oli kahepalgeline petis, nad seavad kahtluse alla esimese nägemuse tõepärasuse.
Nad kuulutavad, et Mormoni Raamat ja teised kanoniseeritud raamatud ei ole
muistsed pühakirjad. Nad püüavad ka ümber määratleda Jumaluse olemust ja
eitavad, et Jumal on andnud ja annab meie päevil jätkuvalt ilmutusi oma
ametisse pühitsetud ja toetatud prohvetitele.

Valeprohvetid ja -õpetajad on need, kes püüavad uhkelt leida pühakirjale uusi tõlgendusi, et
näidata, et neid pühasid tekste ei tuleks lugeda mitte kui Jumala sõna oma lastele, vaid
peamiselt kui inimeste ütlusi, kes ei olnud inspireeritud, vaid piiratud oma eelarvamuste ja
kultuurilise erapoolikuse tõttu. Seetõttu, nad väidavad, et pühakirjad vajavad uut tõlgendamist ja
et neil on ainulaadsed omadused selle tõlgenduse andmiseks.
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Ehk kõige hullem on, et nad eitavad Kristuse ülestõusmist ja lepitust, väites, et ükski Jumal ei
suuda meid päästa. Nad hülgavad vajaduse Päästja järele. Lühidalt öeldes püüavad need
halvustajad Kiriku õpetusi ümber seletada, et need sobiksid nende eelarvamuslike vaadetega, ja
selle protsessi käigus eitavad nad Kristust ja tema messialikku rolli.

Valeprohvetid ja valeõpetajad on ka need, kes püüavad muuta Jumala antud ja pühakirjadel
põhinevat õpetust, mis kaitseb abielu pühadust, perekonna jumalikku olemust ja isikliku
surematuse olulist õpetust. Nad püüavad ümber defineerida moraalsust, et õigustada hooramist,
abielurikkumist ja homoseksuaalseid suhteid. Mõned võitlevad avalikult niinimetatud
samasooliste abielude legaliseerimise eest.” (Beware of False Prophets and False Teachers. –
Ensign, nov 1999, lk 63–64)

Mõtle aegadele, mil sa oled kohanud valeõpetajate õpetusi ja sõnumeid. Miks on
kasulik valeõpetajate sõnumite ja õpetuste kohta teadlik olla?

Me loeme salmidest 2. Peetruse 2:4–17 mitmeid näiteid sellest, mis juhtus
inimestega, kes järgisid minevikus valeõpetajaid, kaasaarvatud nendega, kes
järgisid Saatanat surelikkusele eelnenud elus, inimestega, kes elasid Noa ajal ning
Soodoma ja Gomorra rahvaga. Peetrus tõi samuti näiteid inimestest, keda
valeõpetajad ei saanud mõjutada, näiteks Noa ja Lott. Seejärel kirjeldas Peetrus
valeõpetajate pahelist käitumist.
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Kuidas kalamees kala püüab?
____________________

Kalamehe püügivõtted sarnanevad
valeõpetajate omadega. Loe 2. Peetruse
2:18–19 ja leia, kuidas ahvatlevad
valeõpetajad pühasid oma õpetusi
järgima.

Kuidas on valeprohvetite ja -õpetajate
õpetused nagu kalade peibutussööt?

Me õpime salmist 2. Peetruse 2:19, et
valeõpetajad lubasid vabadust.
Teisisõnu õpetavad nad, et patt, mitte
kuulekus käskudele, juhib meid
suuremasse vabadusse.

Me võime nendest salmidest õppida, et
valeõpetajad püüavad meid petta, et
hakkaksime uskuma, et patt viib
suuremasse vabadusse.

Loe uuesti 19. salmi ja leia, mis juhtub
inimestega, kes on valeõpetuste ja patu
küüsi sattunud.

2. Kirjuta
pühakirjapäevikusse

kaks-kolm näidet valeõpetustest,
mis tunduvad suurendavat
vabadust, kuid tegelikult juhivad
vangistusse.

Loe 2. Peetruse 2:20–22 ja leia, mida
Peetrus õpetas nende kohta, kes pärast
patust pääsemist pattu tagasi langevad.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on minu arvates neil, kes „Issanda ja Õnnistegija Jeesuse Kristuse
tunnetuse läbi pääsesid pakku maailma ebapuhtusest” (2Pt 2:20), kiusatus
oma patustele teedele naasta?

b. Millist nõu ma annaksin, et aidata kellelgi jääda pigem ustavaks Jeesusele
Kristusele ja Tema evangeeliumile, kui varasemate pattude juurde naasta?

2. Peetruse 3
Peetrus tunnistas Jeesuse Kristuse teisest tulemisest
Kui apostel Peetrus oma kirja lõpetas, kirjutas ta ehk ühes oma viimastest kirjalikest
tunnistustest, tuletades pühadele meelde Jeesuse Kristuse teist tulemist ja õpetas
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neile, kuidas selleks valmistuda. Nagu on kirjas salmides 2. Peetruse 3:1–9, õpetas
ta, et viimsetel päevadel pilkavad mõned inimesed neid, kes usuvad teise tulemisse.

Loe 2. Peetruse 3:10–14 ja leia, mida Peetrus teise tulemise kohta õpetas.

Millist nõu andis Peetrus pühadele, et nad end teiseks tulemiseks ette valmistaksid?

Fraas „veatuina ja laitmatuina” 14. salmis tähendab olla puhas pattudest. Need, kes
on puhtad patust, on lepitatud Jumalaga või taastatud Temaga tasakaalus ja
üksmeeles ning nad leitakse olevat rahus Päästjaga, kui Ta tuleb. Me õpime
Peetruse õpetustest, et me võime valmistuda Päästja teiseks tulemiseks, elades
jumalikku elu ja oodates tõsimeeli Tema tulemist. Võiksid kirjutada selle
põhimõtte pühakirjas salmide 2. Peetruse 3:11–14 juurde.

Millised on mõned asjad, mida me saame teha, et end Päästja teiseks tulemiseks
ette valmistada?

Me loeme salmides 2. Peetruse 3:15–18, et Peetrus tunnistas, et mõnda Pauluse
õpetust on raske mõista. Samuti hoiatas ta pahelisusesse langemise eest. Ta kutsus
pühasid „kasva[ma] meie Issanda ‥ armus ja tunnetuses” (2Pt 3:18).

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Peetruse teist kirja ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja 1.
Johannese
Milleks seda kirja uurida?
Selles kirjas räägib apostel Johannes usust taganemise mõjude ohtlikust levimisest
Kirikus. Ta hoiatas pühasid, et nad ei oleks osaduses pimedusega ja püsiksid
turvaliselt evangeeliumi valguses. Johannese esimese kirja uurimine aitab sul
õppida ära tundma valeõpetusi Jeesuse Kristuse kohta ja Johannese nõuande
järgimine saab aidata sul jääda suurde osadusse Issandaga, kui sa püsid tões. Lisaks
võib selle kirja uurimine aidata sul mõista Taevase Isa suurt armastust iga oma lapse
vastu, mille väljendusena Ta ohverdas oma Poja, Jeesuse Kristuse kogu
inimkonna eest.

Kes selle kirja kirjutas?
„Üheski kolmest kirjast ei maini kirjutaja oma nime, kuid pärimuse järgi kuuluvad
need kirjad Johannesele”, ühele esialgsest kaheteistkümnest apostlist (märksõna
„John, Epistles of”. – Bible Dictionary). Johannese kirjade autor oli näinud oma
silmaga ülestõusnud Päästjat, mis oli kindlasti tõde apostel Johannese kohta (vt 1Jh
1:1–4; 4:14).

Millal ja kus see kirjutati?
Pole teada, millal ja kus täpselt Johannese esimene kiri kirjutati. Tõenäoliselt
kirjutati see millalgi esimese sajandi lõpupoole.

Kuigi Johannes veetis oma elu noorusaastatel palju aega Palestiinas, oli see
piirkond pärast 70. aastal Jeruusalemma ja sealse templi hävimist kristlaste ja
juutide vastu vaenulik. Legend räägib, et Johannes lahkus Palestiinast, et elada
vanemas eas Efesoses. Kui see oli nii, siis võis Johannes kirjutada selle kirja
Efesosest ajavahemikus 70 kuni 100 pKr.

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Johannese esimese kirja lugejaskond pole selgesõnaliselt määratletud, kuid tema
kirjutistest selgub, et Johannes kirjutas usklikele (vt 1Jh 1:3–4; 2:12–14), võib-olla
neile Väike-Aasias (tänapäeva Türgis), kus mõnede ajalooliste allikate järgi võis
Johannes elada ja teenida esimese sajandi lõpus.

Tol ajal olid valeõpetajad tekitanud pühade hulgas skisma ehk kirikulõhe (vt 1Jh
2:18–19, 22, 26; 4:1) ja Kirikus oli levimas usust taganemine. Eriti kogus
populaarsust doketismi filosoofia. Doketism oli osa suuremast liikumisest, mida
tunti gnoosisena. Gnoosise harude peamine õpetus oli, et vaim on läbinisti hea ja
seetõttu oli füüsilise keha lisamine läbinisti halb.

Gnoosise järgijad uskusid, et päästet ei saadud mitte patust vabanemise kaudu,
vaid vaimu vabastamise kaudu mateeriast ehk füüsilisest kehast. Samuti uskusid



nad, et päästetud saadakse pigem erilise teadmise (gnoosise) kui usu kaudu
Jeesusesse Kristusesse.

Doketism pärineb kreekakeelsest sõnast dokeō, mis tähendab näima või ilmuma.
Doketismi järgijad ületähtsustasid Jeesuse vaimset olemust kuni selleni, et eitasid
arusaama, et Ta tuli maa peale, omades tegelikku keha. Nad uskusid, et Jumal on
nähtamatu, surematu, kõiketeadev ja ainetu ning pidasid füüsilist maailma ja
füüsilist keha rikutuks ja halvaks. Seepärast uskusid nad, et kuna Jeesus oli Jumala
taevalik Poeg, ei saanud Ta kogeda inimeseks olemise piiranguid. Nende arvates ei
sündinud Jeesus Kristus tegelikult lihas ega ei elanud käegakatsutavas kehas, ei
veritsenud, ei kannatanud, ei surnud ega tõusnud üles füüsiliselt ülestõusnud
kehas – lihtsalt tundus, et Ta tegi neid asju.

Kuigi apostel Johannes need valeõpetused oma esimeses kirjas ümber lükkas, jäid
need ikkagi alles ja hiilisid Kiriku liikmeskonna sekka. Need ja teised valeõpetused
on osa sellest, mis viis suurele usust taganemisele.

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Olles üks Jeesuse Kristuse esialgsetest apostlitest, oli Johannes ülestõusnud Päästja
eriline tunnistaja. Johannes alustas seda kirja kuulutades, et on Jeesust Kristust
isiklikult näinud, kuulnud ja puudutanud. Laiendades seda isiklikku tunnistust,
kutsus ta lugejaid, et neil „oleks osadus ‥ Isaga ja tema Pojaga, Jeesuse Kristusega”
(1Jh 1:3). Johannese esimese kirja keskseks teemaks on armastus. Johannes
rõhutas, et need, kes ütlevad, et nad armastavad Jumalat, aga ei armasta inimesi
enda ümber, on valetajad (vt 1Jh 4:20–21).

Sisukokkuvõte
1. Johannese 1–3. Johannes õpetab, et kuulekuse kaudu võime me Jumalat tundma
õppida, olla Temaga osaduses ja saada Tema-sarnaseks. Viimsel ajal tulevad esile
kristusevastased. Päästja armastus meie vastu väljendub Tema lepitavas
ohverduses.

1. Johannese 4–5. Johannes innustab pühasid kindlaks tegema, kas õpetaja on
Jumalast. Jumal on armastus ja suurest armastusest meie vastu saatis Ta oma Poja
meie eest kannatama. Need, kes Jumalat armastavad, peavad Tema käskudest
kinni. Need, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse ja on sündinud Jumalast, saavad
maailmast võitu.



30. ÕPPENÄDAL; 2. PÄEV:

1. Johannese
Sissejuhatus
Apostel Johannes kutsus Kiriku liikmeid otsima osadust Isa ja Tema Poja, Jeesuse
Kristusega. Ta rõhutas vajadust pidada kinni Jumala käskudest, et me näitaks
sellega Tema vastu armastust. Samuti tuletas Johannes Kiriku liikmetele meelde, et
nad teisi armastaksid.

1. Johannese
Johannes selgitab, kui oluline on pidada kinni käskudest ja üksteist armastada

1. Kirjuta pühakirjapäevikusse sõnad usust taganemine ja selle
sõnapaari definitsioon. Vajadusel kasuta pühakirjajuhti või

põhiõpetusi selle õpiku algusosas.

Apostel Johannes kirjutas selle kirja ajal, mil Kirikut ähvardas usust taganemine. Ta
hoiatas pühasid kristusevastaste eest (vt 1Jh 2:18–26; 4:3). Kristusevastane on
„igaüks ja kõik, mis võltsib õiget evangeeliumi päästmisplaani ning on avalikult või
salaja Kristuse vastu” ja Tema valitud teenijate volituse ning õpetuste vastu
(märksõna „Kristusevastane”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Mõned
kristusevastased õpetasid Johannese päevil, et Jeesusel Kristusel ei olnud maa peal
olles füüsilist keha, vaid Ta üksnes tundus olema füüsiline olend.

Loe 1. Johannese 1:1–4 ja leia, millest Johannes tunnistas, et seda valeõpetust
ümber lükata. Pane tähele, et „elu sõna” 1. salmis viitab Jeesusele Kristusele.

Pane 3. ja 4. salmis tähele Johannese soovi, et pühad oleksid osaduses Kiriku
juhtidega, kes olid osaduses Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega. Ta soovis ka, et nad
tunneksid rõõmu täiust. Me võime nendest salmidest õppida ühe põhimõttena, et
kui me prohvetite ja apostlite õpetused vastu võtame ning neid järgime,
võime saada osaduse Isa ja Pojaga.

Osadus tähendab nautida usalduslikku, sõbralikku, vastastikust ja üksmeelset
suhet. Mõtle Esimeses Presidentkonnas ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis
teenivatele meestele. Kuidas aitab prohvetite ja apostlite õpetuste järgimine meil
saada osadust Taevase Isa ja Tema Poja Jeesuse Kristusega?

Loe 1. Johannese 1:5–6 ja leia, mis võib takistada meie osadust Taevase Isaga.

Üks kõige tähelepanuväärsem teema Johannese kirjutises ilmneb salmis 1.
Johannese 1:5: Jeesus Kristus on maailma valgus (vt Jh 1:4–9; 8:12; 9:1–5). Tuleta
meelde aega, kui sa otseses mõttes kõndisid pimeduses. Johannes kasutab sõna
pimedus, et viidata vaimsele pimedusele.

Mida tähendab sinu arvates kõndida vaimses pimeduses? ____________________

Uuri salme 1. Johannese 1:7–2:6 ja leia Johannese õpetatud tõed, mis aitavad meil
teada, kuidas evangeeliumi valguses kõndida. Sõna lepitus salmis 1. Johannese 2:2
tähendab lepitusohvrit, mis rahuldab Jumala õiglust.
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2. Kirjuta pühakirjapäevikusse mõned tõed, mille sa salmidest 1.
Johannese 1:7–2:6 ära tundsid. Seejärel mõtle, kuidas sa vastaksid

küsimustele:

a. Miks ma arvan, et meie armastus Jumala vastu muutub veelgi täiuslikumaks
või täielikumaks, kui peame kinni Tema käskudest?

b. Millal olen ma kogenud suuremat armastust Jumala vastu, kui olen
püüdnud Tema käskudest kinni pidada?

Loe läbi järgmised kirjeldused ja leia käsk, millest kinnipidamisega need kaks noort
inimest hädas on:

• Noor mees loeb iga päev pühakirju ja täidab ustavalt paljusid oma preesterluse
kohustusi, kuid sageli pole ta lahke oma noorema venna vastu.

• Noor naine käib pidevalt oma Kiriku koosolekutel ja ta on saanud kätte Noorte
Naiste neiupõlvetunnistuse. Siiski postitab ta sotsiaalmeedias sageli mõne oma
klassikaaslase ja õpetaja kohta ebaviisakaid kommentaare.

Millisele käsule kuuletumisega need kaks noort viimse aja püha hädas on?
(Küsimusele vastamiseks korda üle kuldsalm Matteuse 22:36–39.)

Mõtiskle olukordade üle, milles sul on ehk raske teistele armastust näidata.

3. Loe 1. Johannese 2:9–11; 4:7–11, 19–21 ja leia, mida Johannes
armastuse kohta õpetas. Võiksid enda jaoks tähendusrikkad

õpetused ära märkida. Seejärel vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Millised armastuse kohta käivad Johannese õpetused on mulle
tähendusrikkad? Miks?

b. Me saame nendest salmidest tunda ära põhimõtte, et kui me Jumalat
armastame, siis armastame ka teisi. Miks me minu arvates näitame
armastust teise vastu, kui me Jumalat tõeliselt armastame?

Pane tähele, et Johannes viitab salmis 1. Johannese 4:20 teiste vihkamisele. Lisaks
vihkamisele on mitmeid viise, kuidas me saame oma armastust või lahkust teiste
vastu tagasi hoida. Millised on sinu arvates mõned sellised viisid?
____________________

Loe 1. Johannese 3:17–18 ja leia, kuidas me peaksime teistele oma armastust
näitama.

Miks on sinu arvates tähtis, et me näitame oma armastust tegude, mitte üksnes
sõnade kaudu?

Keda sa tead, kes on heaks eeskujuks teistele armastuse näitamises?

4. Mõtle oma elus kellelegi, kellele võiksid rohkem armastust näidata.
Kirjuta pühakirjapäevikusse selle inimese nimi, kellele võiksid oma

armastust või lahkust näidata, ja midagi konkreetset, mida saad teha. Sa ei pea
näitama oma armastust mingil erakordsel viisil. Sageli on kõige
tähendusrikkamad väikesed, lihtsad ligimest armastavad žestid ja lahkus.
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Kui näitame oma tegude kaudu armastust, kõnnime, nagu Jeesus kõndis, ehk
elame oma elu, nagu Jeesus elas (vt 1Jh 2:6; 3:1–3). Issand õnnistab sind, kui seda
tõde oma elus rakendad.

Loe 1. Johannese 4:12 ja seejärel Joseph Smithi tõlget salmile 1. Johannese 4:12.
Mida selgitab Joseph Smithi tõlge võimest näha Jumalat?

1. Johannese 5. peatükis õpetas Johannes, mida me peame tegema, et uuesti
sündida, mis tähendab „Issanda Vaim põhjustab inimese südames vägeva muutuse,
nii et ta ei soovi enam teha kurja, vaid pigem otsida Jumala asju” (märksõna
„Sündima Jumalast, sündima uuesti”. – Pühakirjajuht, scriptures.lds.org). Loe läbi
järgmised pühakirjakohad ja pane kirja, mida me peame tegema, et uuesti sündida:

1. Johannese 5:1 ____________________

1. Johannese 5:2–3 ____________________

1. Johannese 5:4 ____________________

____________________

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese esimest kirja ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus kirja 2.
Johannese
Milleks seda kirja uurida?
Oma teises kirjas räägib apostel Johannes usust taganemise mõjudest Kirikus.
Samal ajal väljendab ta ka rõõmu Kiriku liikmete üle, kes on jäänud tugevaks ja
evangeeliumile ustavaks (vt 2Jh 1:4). Tema sõnad näitlikustavad rõõmu ja tänu,
mida Kiriku juhid tunnevad nende vastu, kes jäävad Issandale ustavaks. Kui uurid
Johannese teist kirja, võib sind tugevdada Johannese meeldetuletus üksteist
armastada, kuuletuda Jumala käskudele ja Kristuse õpetusele ustavalt alistuda.

Kes selle kirja kirjutas?
Autor identifitseeris end vanemana (2Jh 1:1) ja pärimuse järgi kirjutas selle kirja
Johannes, üks esialgsest kaheteistkümnest apostlist (vt märksõna „John, Epistles
of”. – Bible Dictionary).

Millal ja kus see kirjutati?
Pole teada, millal ja kus täpselt Johannese teine kiri kirjutati. Kui Johannese pikk
viibimine Efesoses on õige, siis võis ta selle kirja sealt kirjutada ajavahemikus 70
kuni 100 pKr.

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Johannese teine kiri kirjutati „äravalitud emandale ja tema lastele” (2Jh 1:1). Pole
teada, kas Johannes adresseeris selle oma perele, mõnele konkreetsele
inimrühmale või rääkis ta kujundlikus keelepruugis Kirikule üldiselt.

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on kirjutanud, et
Johannes võis teise ja kolmanda kirja kirjutada oma lähisugulastele (vt Doctrinal
New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 3. kd, lk 409–410, 412–414).

Teine võimalus on, et fraas „äravalitud emandale” viitab tõepoolest kristlikule
kogudusele (vt 2Jh 1:13). Kreekakeelne sõna kirik on naissoost ja oli levinud tava
kirikut isikustada kui naist (vt Ef 5:25–27, 32; JST, Ilm 12:1–3, 7; Ilm 19.7-8).

Nagu oma esimese kirja, kirjutas Johannes ka selle kirja vastuseks valeõpetustele,
mis väitsid, et Jeesus Kristus ei tulnud tegelikult lihas maa peale. Ta selgitas, et
liikmeid, kes õpetasid, et Kristusel ei olnud füüsilist keha, ei tuleks oma majja ega
ka kogudusse võtta (vt 2Jh 1:7–10).

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Johannes hoiatab selles kirjas Kirikusse tulnud valeõpetajate eest. Ta andis Kiriku
liikmetele nõu neid inimesi mitte kuulata ega nende seltsis viibida.
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Sisukokkuvõte
2. Johannese 1. Johannes tuletab Kirikule meelde käsku üksteist armastada. Ta
hoiatab valeõpetajate ja petjate eest Kirikus ning annab Kiriku liikmetele nõu, et
nad ei laseks neil jääda oma kogudusse.

2.  JOHANNESE
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Sissejuhatus kirja
3. Johannese
Milleks seda kirja uurida?
Selles lühikeses kirjas kiidab apostel Johannes Kiriku liiget Gaajust, kes oli ustav
ajal, mil mässati Kiriku juhtide vastu. Johannese õpetused võivad aidata sul
paremini mõista usust taganemist, mis Uue Testamendi ajal kirikus aset leidis, ja
võib inspireerida sind vastuseisust hoolimata Kiriku juhtidele ustavaks jääma.

Kes selle kirja kirjutas?
Autor määratles end kui „vanem” (3Jh 1:1), traditsiooniliselt arvatakse see olevat
apostel Johannes.

Millal ja kus see kirjutati?
Pole teada, millal ja kus täpselt Johannese kolmas kiri kirjutati. Kui Johannese pikk
viibimine Efesoses on õige, siis võis ta selle kirja seal kirjutada ajavahemikus 70
kuni 100 pKr.

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Johannese kolmas kiri oli kirjutatud ustavale Kiriku liikmele Gaajusele, keda
Johannes kiitis isetu pühendumise näitamise eest Kristuse eesmärgile, majutades
Jumala teenijaid, kes reisisid (vt 3Jh 1:5–8).

Veel hoiatas Johannes Gaajust kellegi Diotrefese eest, kes võis olla üks kohalikest
Kiriku juhtidest. Diotrefes oli avalikult apostel Johannese ja teiste Kiriku ametnike
vastu ning isegi takistas kohalikel Kiriku liikmetel, kes soovisid neid vastu võtta,
Kiriku koosolekutel osalemist (vt 3Jh 1:9–10). Johannes julgustas Gaajust jätkama
headuses ja ütles, et loodab peagi Gaajust külastada (vt 3Jh 1:11–14).

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Johannese kolmandas kirjas me näeme tema muret usust taganemise mõjude
pärast Kirikus. Me näeme ka tema armastust teiste vastu ja rõõmu, mida ta tundis
nende üle, kes otsustasid elada kuulekuses (vt 3Jh 1:4).

Sisukokkuvõte
3. Johannese. Johannes kiidab Gaajust ustavuse eest ja hoiatab juhi eest, kes on
vastu Johannesele ja teistele Kiriku juhtidele.



30. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

2. Johannese – 3.
Johannese
Sissejuhatus
Apostel Johannes hoiatas pühasid inimeste eest, kes petavad ja jutlustavad, et
Jeesus Kristus ei ole lihas sündinud. Samuti kiitis ta Kiriku liiget Gaajust
ustavuse eest.

2. Johannese
Johannes hoiatab inimeste eest, kes õpetavad valeõpetusi
Mõtle mõnele kuulsale sportlasele. Mida peab see sportlane tegema, et püsida
parima tervise juures, et ta saaks edukalt võistelda?

Mis võib juhtuda, kui see sportlane
pärast rasket tööd vormi saavutamiseks
lõpetaks harjutamise ja hakkaks sööma
rämpstoitu, vaatama palju telekat,
mängima kõvasti videomänge ja
kasutama aineid, mis on kehale
kahjulikud?

Mõtle, kuidas saab tööd, mida edukad
sportlased peavad oma parima füüsilise
vormi hoidmiseks tegema, võrrelda
selle tööga, mida Kiriku liikmed peavad tegema, et hoida alal õnnistusi, mille nad
on tänu evangeeliumile saanud. Uurides Johannese teist kirja, leia põhimõte, mis
võib aidata sul hoida alal õnnistusi, mida oled Kiriku liikmena saanud.

Nagu on kirjas salmides 2. Johannese 1:1–4, alustas apostel Johannes seda kirja
pöördumisega „äravalitud emandale ja tema lastele”, mis võis tähendada nii
pöördumist Kiriku konkreetse naisliikme ja tema laste poole või sümboolset
keelekasutust Kiriku koguduse kirjeldamiseks.

Loe 2. Johannese 1:5–6 ja leia käsk, mida Johannes pühadele meelde tuletas.

Loe 2. Johannese 1:7 ja leia, miks Johannes andis Kiriku liikmetele nõu käia
käskude järgi (vt 2Jh 1:6) ehk kuuletuda Jumala käskudele.

Mida õpetasid petised ja kristusevastased?

Johannes kirjutas selle kirja ajal, kui populaarsust kogus doketismina tuntud
filosoofia. Doketistid uskusid, et Jumal oli niivõrd ülendatud, et Ta oli kõrgemal
kannatusest, surmast ja igasugusest surelikust kogemusest. Seepärast järeldasid
nad, et Jeesus Kristus kui Jumala Poeg ei sündinud tegelikult lihas, vaid et üksnes
Tema vaim tundus (kreekakeelse sõna tähendus, millest doketismi tähendus on
võetud) tegevat asju, mida surelikud teevad või kogevad.

Millised on mõned näited meie aja valeõpetustest, mis on evangeeliumi tõdedega
vastuolus? ____________________
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Miks on sellised õpetused vaimselt ohtlikud? ____________________

Loe 2. Johannese 1:8 ja leia, mida Johannes Kiriku liikmeid valeõpetuste pärast
tegema juhatas. Iseennast tähele panna ehk ette vaadata tähendab olla valvas või
hoolikas, et mitte valeõpetusi omaks võtta.

Ühe põhimõttena saame salmidest 2. Johannese 1:6–8 õppida, et kui me peame
kinni Jumala käskudest ja oleme valvel, võime jätkuvalt nautida
evangeeliumi õnnistusi, mida oleme saanud.

1. Täida pühakirjapäevikus ülesanne ja vasta küsimusele:

a. Loetle evangeeliumi õnnistused, mis sa oled saanud või mida loodad saada.

b. Miks me peame pidevalt Jumala käskudest kinni pidama ja elama
evangeeliumi järgi, selleks et saada evangeeliumi õnnistusi ja neid jätkuvalt
nautida?

Loe 2. Johannese 1:9 ja leia, mis juhtub Johannese õpetuse kohaselt nendega, kes
alistuvad Kristuse õpetusele ja sellele kindlaks jäävad. Kristuse õpetus on omada
usku, parandada meelt, saada ristitud, saada Püha Vaimu and õige preesterluse
volituse kaudu ja pidada vastu lõpuni (vt 2Ne 31:15–21).

Ühe tõena saame me salmist 2. Johannese 1:9 õppida, et kui me alandume
Kristuse õpetusele, on Isa ja Poeg koos meiega.

Üks viis, kuidas Isa ja Poeg on meiega, on Püha Vaimu kaaslus.

Mõtiskle kahe selles õppetunnis välja toodud tõe üle. Kui viljakad on sinu püüded
pidada kinni Jumala käskudest, olla valvel ja alanduda evangeeliumis? Milliseid
evangeeliumi õnnistusi soovid sa nautida nüüd ja tulevikus? Mida sa täna teed, et
veelgi ustavamalt käskudest kinni pidada ja alanduda Kristuse õpetusele?

Nagu on kirjas salmides 2. Johannese 1:10–13, innustas Johannes pühasid vältima
inimesi, kes levitavad valeõpetusi. Samuti väljendas ta soovi külastada isiklikult
pühasid, kellele ta kirjutas.

3. Johannese
Johannes kiidab Gaajust ustavuse eest
Mis juhtub veepinnaga, kui miski seda puudutab? Kas on võimalik katsuda vett
ilma sellele mõju avaldamata? Kuidas võib veepinna katsumine sarnaneda
evangeeliumi järgi elamisega?

Johannese kolmandas kirjas pöördus
apostel Johannes Kiriku ustava liikme
Gaajuse poole. Loe 3. Johannese 1:1–4
ja leia, kuidas mõjutas Johannest see, et
Gaajus elas ustavalt evangeeliumi järgi.
Sõna lapsed 4. salmis võib viidata Kiriku
liikmetele, kel Johannes oli aidanud
evangeeliumisse pöörduda.
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Lähtudes sellest, kuidas Gaajuse ustavus Johannest mõjutas, millise tõe saame me
salmidest 3. Johannese 1:1–4 ära tunda selle kohta, kuidas evangeeliumi järgi
elamine võib meid ja teisi mõjutada? ____________________

2. Mõtle, millal sa oled rõõmustanud, kuna oled näinud kellegi teise
püüdeid elada evangeeliumi järgi. Kirjuta pühakirjapäevikusse või

eraldi paberile kiri, tänades seda inimest tema püüete eest elada evangeeliumi
järgi ja selgitades, kuidas on tema ustavus sind mõjutanud. Kui kirjutad kirja
eraldi paberile, tee sellest pühakirjapäevikusse lühikokkuvõte. Võiksid anda kirja
inimesele, kellele kirjutasid.

Isiklikud kogemused tõdedega, mille oled ära tundnud
Kui oled pühakirjade uurimise ajal õpetusi ja põhimõtteid ära tundnud ja neist aru saanud, mõtle
kogemustele, mis sul seoses nende õpetuste ja põhimõtetega on elus olnud. Oma kogemuste
teistega jagamine kutsub Püha Vaimu neile ja sulle tunnistama tõest ning selle tähtsusest, mida
oled pühakirjadest leidnud.

Mõtle ajale, kui kuulsid kirikukoosolekul või üldkonverentsil rääkimas Kiriku juhti
või misjonäri, keda sa ei tundnud. Mõnikord võib meil tekkida kiusatus vähem
tähele panna või mitte austada mõnda Kiriku juhti või õpetajat, kui me ei ole
temaga tuttavad.

Loe 3. Johannese 1:5–8 ja leia, mida Gaajus tegi, mis Johannest rõõmustas. Viited
vendadele ja võõrastele 5. salmis osutavad rändõpetajatele või misjonäridele, keda
Gaajus ei tundnud.

Johannes kirjutas samuti kohalikust Kiriku juhist Diotrefesest, kellega ta rahul ei
olnud. Loe 3. Johannese 1:9–10 ja leia, miks Johannes temaga rahul ei olnud.

Diotrefes oli muutunud mässumeelseks ja ise usust taganenud. Me saame ühe
tõena õppida Gaajuse heast eeskujust ja Diotrefese halvast eeskujust, et Kiriku
liikmed peavad võtma vastu ja toetama kõiki Issanda teenijaid.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse, kuidas me saame Issanda teenijaid
vastu võtta (vt 3Jh 1:8).

Leia võimalusi eelneva tõe rakendamiseks, võttes vastu ja toetades Kiriku kohalikke
juhte ja üldjuhte.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Johannese teist ja kolmandat kirja ning lõpetanud selle õppetunni
(kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus Juuda kirja
Milleks seda kirja uurida?
Juuda kiri kirjeldab usust taganemise jõude, mis Kiriku algusaastatel tegutsesid.
Seda kirja uurides võid õppida, kuidas eristada neid, kes püüavad Jeesuse Kristuse
jüngreid usust kõrvale pöörata. Sa võid samuti saada tunda, kui tähtis on tõsimeeli
usu eest võidelda ja sellele ustavaks jääda.

Kes selle kirja kirjutas?
Kirja autor ütleb enda kohta Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend (vt Jd
1:1). Tavaliselt peetakse autoriks Juudast, kes oli Jeesuse Kristuse poolvend (vt Mt
13:55; Mk 6:3; märksõna „Juudas”. – Pühakirjajuht).

Juudas oli tõenäoliselt kõrgelt hinnatud Kiriku liige Jeruusalemmas ja rändas
arvatavasti misjonärina ringi (vt Ap 1:13–14; 1Kr 9:5). Pole viidatud, milline
preesterluse amet Juudal oli, kuid kirjas kinnitatakse, et tal oli volitus nõuandekirju
kirjutada.

Millal ja kus see kirjutati?
Me ei tea, kus Juuda kiri kirjutati. Kui kirja kirjutas tõepoolest Jeesuse vend Juudas,
siis kirjutas ta selle tõenäoliselt ajavahemikus 40 kuni 80 pKr.

Kellele ja miks see kiri kirjutati?
Juuda kiri oli adresseeritud ustavatele kristlastele – „Jumalas Isas armastatud ja
Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile” (Jd 1:1). Juuda kinnitusel oli põhjuseks
innustada tema lugejaid „võitlemisele ‥ usu poolest” (Jd 1:3) jumalatute õpetajate
vastu, kes olid tulnud Kirikusse ja õhutasid amoraalset käitumist ja valeõpetusi, mis
eitasid Issandat Jeesust Kristust.

Millised on mõned sellele kirjale iseloomulikud
tunnused?
Kuigi see on üks Uue Testamendi lühematest raamatutest ja kirjadest, sisaldab
Juuda kiri infot, mida kusagil mujal Piiblis ei leidu. Juudas kirjutas inglitest, kes oma
seisust ei hoidnud (vt Jd 1:6; vt ka Aabr 3:26), Miikaeli ja Lutseferi vastuseisust
Moosese keha pärast (Jd 1:9) ja Eenoki prohvetlikust kuulutusest Päästja teise
tulemise kohta (Jd 1:14–15; vt ka Ms 7:65–66).

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on täheldanud
Juuda kirja mitmeid ainulaadseid omadusi:

„Terves Piiblis on ainsana Juuda kirjas säilinud arusaam, et surelikkusele eelnenud elu oli meie
esimene seisund ja mõned inglid ei läbinud selle proovilepanekuid.



Tema poole pöördudes saame me veidi teada Miikaeli ja Lutsiferi vahelisest vaidlusest Moosese
keha pärast.

Üksnes tema on üles tähendanud Eenoki suurepärase prohvetliku kuulutuse Inimese Poja teisest
tulemisest” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1965–1973, 3. kd, lk 415).

Juuda sõnad on teravad nendega, kes on vastu Jumalale ja Tema teenijatele ning
nendele, kes viljelesid amoraalset paganlikku kummardamist ja väitsid, et erandina
ei pea nemad kuuletuma Jumala käskudele, muuhulgas kõlbelise puhtuse
seadusele. Ta kirjeldas nende rikutud inimeste mõningaid omadusi.

Sisukokkuvõte
Juuda 1. Juudas ergutab Kiriku liikmeid tõsimeeli võitlema usu pärast (vt Juuda
1:3). Ta selgitab, et on inimesi, kes on tasahilju asunud pühade hulka ja levitavad
valeõpetusi ning õhutavad tegema halba. Ta hoiatab kohtumõistmise eest, mis saab
osaks neile, kes Jumalast ära pöörduvad, ja annab Kiriku liikmetele nõu ehitada
üles oma usk ja hoida end Jumala armastuses (vt Jd 1:21).



30. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Juuda
Sissejuhatus
Juudas ergutas Kiriku liikmeid tõsimeeli võitlema usu pärast (vt Jd 1:3)
valeõpetajate vastu. Ta kirjeldas valeõpetajaid ja andis pühadele nõu rajada oma elu
Jeesuse Kristuse evangeeliumile.

Juuda 1:1–19
Juudas ergutas Kiriku liikmeid tõsimeeli võitlema usu pärast valeõpetajate vastu

1. Loetle pühakirjapäevikus erinevaid viise, kuidas sa järgnevates
olukordades reageeriksid:

a. Sõber postitab sotsiaalmeedias oma seinale kriitilise sõnumi Kiriku
seisukoha suhtes samasooliste abielu kohta.

b. Naaber saab teada, et sa oled Kiriku liige. Ta räägib sulle, et on lugenud
Mormoni Raamatut ja tunneb, et see on küll tiivustav kirjandus, kuid mitte
Jumala sõna.

c. Koolis vaidleb üks kaasõpilane tunniarutelu ajal, et pornograafia vaatamine
on ohutu ja seda ei tuleks laita.

Juuda kiri ustavatele kristlastele saabus ajal, mil Kiriku liikmed seisid silmitsi ägeda
vastuseisuga. Loe Juuda 1:3–4 ja leia, mida Juudas vastuseisuga silmitsi seisvaid
Kiriku liikmeid tegema innustas.

Pane tähele, et Juudas innustas pühasid tõsimeeli võitlema usu pärast (vt 3. salm).
See tähendab, et nad peaksid julgelt kaitsma evangeeliumi ning õpetama ja
tunnistama sellest. Halbade kavatsustega jumalatud (vt 4. salm) olid poetanud end
märkamatult Kiriku ridadesse. Need Kiriku liikmed levitasid valesid ja amoraalseid
tegevusi, õpetades, et armuõpetus andis täieliku õiguse patustada, kuna Jumal
andestaks armulikult. Samuti eitasid nad teatud tõdesid Taevase Isa ja Jeesuse
Kristuse kohta.

Me saame Juuda juhistest ühe tõena õppida, et Jeesuse Kristuse jüngrid peaksid
tõsimeeli võitlema Jeesuse Kristuse evangeeliumi pärast valeõpetuste ja
patuste tegevuste vastu.

Evangeeliumi eest võitlemine ei tähenda, et oleme hingelt tülihimulised. Kui tõde
kaitseme ja sellest tunnistame (vt Al 38:12; 3Ne 11:29), peaksime olema lahked ja
vaprad, aga mitte võimukad. Selleks, et tõhusalt evangeeliumi eest võidelda –
kaitsta, õpetada ja tunnistada –, peame teadma ka seda, millised on õiged
evangeeliumi põhimõtted ja õpetused.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas me saame evangeeliumi pärast võidelda, olemata tülihimulised?

b. Meenuta esimeses ülesandes toodud lugusid. Millised on mõned viisid
nendes ja sarnastes olukordades, kuidas me saame seista evangeeliumi eest
ja olla valeõpetusi ja valede tegevuste vastu?
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Vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on rääkinud meile
loo noorest naisest, kes evangeeliumi eest seisis:

„Hiljuti rääkisin ma ühe Loorberi klassi neiuga Ameerika Ühendriikidest. Tsiteerin
tema e-kirja.

„Möödunud aastal hakkasid mõned mu sõbrad Facebookis abielu kohta oma
arvamust avaldama. Paljud olid samasooliste abielu poolt ja mõned viimse aja
pühadest noored näitasid, et neile need postitused meeldivad. Mina ei
kommenteerinud.

Otsustasin kuulutada oma tõekspidamist traditsioonilisest abielust läbimõeldud viisil.

Lisasin oma profiilipildile selgitava teksti: „Usun abielusse mehe ja naise vahel.” Hakkasin
peaaegu viivitamatult sõnumeid saama. „Oled isekas!” „Oled arvustav!” Keegi kõrvutas mind
orjapidajaga. Ja üks suurepärane sõber, kes on tugev Kiriku liige, postitas mulle järgmist: Sa pead
ajaga kaasas käima. Asjad muutuvad ja ka sina peaksid end muutma.”

Ma ei võidelnud vastu,” ütles ta, „kuid ei eemaldanud ka oma mõtteavaldust.”

Ta lõpetab sõnadega: „Vahel tuleb meil seista üksi, nagu ütles president Monson. Loodetavasti
seisame me noortena kõik koos ning oleme truud Jumalale ja Tema elavate prohvetite
õpetustele.”” (Vaimsed tuulispead. – 2014. a kevadine üldkonverents).

Mõtle ajale, mil sa seisid Jeesuse Kristuse evangeeliumi eest või tegi seda mõni su
tuttav. Mõtiskle, mida sa võiksid veel teha, et tõde kaitsta ja selle eest seista.
Kohustu iga saadud õhutuse ajel tegutsema.

Salmides Juuda 1:5–7 võrdleb Juudas mässumeelseid Kiriku liikmeid nendega, kes
ei olnud muistsete iisraellaste seas ustavad, kes aeti Egiptusest välja, need, kes
mässasid Jumala vastu „oma esimeses seisundis” (Aabr 3:22–26; vt ka Jd 1:6) ehk
surelikkusele eelnevas elus ning paheliste inimestega Soodomas ja Gomorras, kes
hävitati.

Nagu on kirjas salmides Juuda 1:8–16, kirjeldas Juudas paljusid omadusi, mis
aitaksid Kiriku liikmetel ära tunda neid, kes levitasid Kirikus valesid filosoofilisi
suundi ja tegevusi. Näiteks kirjeldas ta neid kui tuulte aetavaid veeta pilvi ja
viljatuid puid (vt Jd 1:12). Kuidas võivad valeõpetajad olla nagu veeta pilved või
viljatud puud?

Juudas võis oma kirjas viidata teabele, mis leidub apokriiva raamatutes „Moosese
taevaminek” ja „Eenoki raamat”. Raamatus „Moosese taevaminek” kirjeldatakse, et
„peaingel Miikaelgi ‥ vaidles kuradiga Moosese keha pärast” (Jd 1:9). Selles
raamatus räägitakse, kuidas Miikael lõpuks võitis ja et Mooses võeti elu lõpus üles
(vt Al 45:19). Eenoki raamat sisaldab Eenoki prohvetlikku kuulutust teisest
tulemisest (vt Jd 1:14–15). Issand ilmutas, et paljud apokriiva raamatutes sisalduvad
asjad on õiged ja need, kes on Vaimust valgustatud, võivad nende lugemisest kasu
saada. Siiski sisaldavad mõned raamatud lisasid, milles on originaalteksti
moonutatud (vt ÕL 91). (Vt lisaks pühakirjajuhist märksõna „Apokriiva”.)

Loe Juuda 1:8, 10, 14–19 ja leia lisaks veel valeõpetajate omadusi. Sa võid leitu soovi
korral ära märkida. Täida tabel vastavalt nendes salmides õpitule. Mõned tabelis
äratoodud laused on selleks, et aidata sul Juuda kirjutist mõista. (Pane tähele, et
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„viimsel ajal” [18. salm] viitab ajaperioodile, mil Juudas elas, aga ka viimsele ajale,
mil meie elame.)

Valeõpetajate omadused

• Rüvetavad oma keha amoraalsusega (8. salm)

• Põlgavad volitust ja räägivad
____________________ aukandjatest ehk Kiriku
juhtidest (8. salm)

• Räägivad halvasti asjadest, millest nad midagi ei
mõista ____________________ (10. salm)

• Rikuvad ennast elades lihaliku teadmise järgi, mis
neil on (10. salm)

• Tegutsevad jumalakartmatult (15. salm)

• Räägivad kalke sõnu ____________________ vastu
(15. salm)

• Nurisevad ja kiruvad (16. salm)

• Tegutsevad oma himude järgi
____________________ (16. salm)

• Uhkustavad (16. salm)

• Meelitavad teisi isikliku kasu pärast
(16. salm)

• ____________________ Issanda Kirikut
ja selle käitumisnorme (18. salm)

• Eraldavad endid usklikest (19. salm)

• Mõtlevad ja tegutsevad lihalikult (19.
salm)

• Neil ei ole Vaimu
____________________ (19. salm)

Miks on tähtis valeõpetajate omadused ära tunda?

Mitte kõik, kellel on üks selline omadus või isegi mitu, ei ole valeõpetajad. Mitte
kõik, kes õpetavad midagi, mis ei ole õige, on valeõpetajad. Nad võivad teemast
arusaamisel süütult eksinud olla. Siiski aitab nende omaduste teadmine meil tunda
ära valeõpetajad, kes kavatsevad nõrgendada teiste usku ja kuulekust, neid pettes ja
kurjusele õhutades.

Pane tähele, et salmis Juuda 1:17 tuletas Juudas pühadele meelde, et Issanda
apostlid on Kiriku liikmeid valeõpetajate eest hoiatanud. Me õpime sellest salmist,
et apostlid ja prohvetid hoiatavad meid ja aitavad meil tunda ära neid, kes
püüavad meie usku ja kuulekust vähendada.

Tänapäeval jätkavad prohvetid ja apostlid meie hoiatamist valeõpetajate eest.

Vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud:
„Issanda Jeesuse Kristuse apostlitena on meie kohus olla vahimeesteks tornis,
hoiatades Kiriku liikmeid olema ettevaatlikud valeprohvetite ja -õpetajate suhtes,
kes valetavad, et lõksu meelitada ning meie usk ja tunnistus hävitada. Me
hoiatame teid täna, et on tõusmas valeprohveteid ja -õpetajaid, ja kui me ei ole
ettevaatlikud, siis isegi need, kes on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku

ustavate liikmete hulgas, langevad nende pettuse ohvriks.” (Beware of False Prophets and False
Teachers. – Ensign, nov 1999, lk 62)

Millised on mõned valeõpetajad ja valeõpetused, mille eest tänapäeva prohvetid ja
apostlid hoiatavad?

Miks on tähtis apostlite ja prohvetite sõnu uurida, kui mõtled sellele, mida sa oled
Juuda kirjast õppinud? ____________________
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Juuda 1:20–25
Juuda annab pühadele nõu rajada oma elu Jeesuse Kristuse evangeeliumile ja aidata
teisi päästa
Loe Juuda 1:20–21 ja leia, millist nõu andis Juuda, mida pühad peavad usule truuks
jäämiseks tegema. Fraas „palvetage Pühas Vaimus” 20. salmis tähendab, et
palvetatakse Pühalt Vaimult saadud inspiratsiooni toel.

Kasuta neis salmides õpitud tõdesid, et lõpetada tõde: me võime jääda usule
truuks, ____________________.

3. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Miks on usule truuks jäämine väärt igat pingutust selle nimel?

b. Kuidas on Juuda nõuande järgi elamine aidanud mul ja mu tuttavatel usule
truuks jääda?

4. Kirjuta eraldi paberile üks viis, kuidas sa saad Juuda nõuande
järgimisel areneda, ja pane see paber kohta, kus sa seda sageli näed

kui meeldetuletust, et kirjapandut ellu rakendada. Kui oled seda teinud, kirjuta
pühakirjapäevikusse lõpetatud.

Nagu on kirjas salmides Juuda 1:22–25, andis Juudas Kiriku ustavatele liikmetele
nõu aidata teisi, kel oli, võimalik et valeõpetajate mõju tõttu, hingelisi raskusi.
Samuti ta kiitis Jumalat.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Juuda kirja ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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Sissejuhatus Ilmutuse
raamatusse
Milleks seda raamatut uurida?
Jeesuse Kristuse ilmutusena (vt Ilm 1:1) on seda raamatut mõnikord kutsutud ka
apokalüpsiseks, mis tähendab kreeka keeles peidetu ilmutamist, paljastamist või
avaldamist (vt märksõna „Revelation of John”. – Bible Dictionary). See raamat on
avaldus Issandast Jeesusest Kristusest ning ilmutus Tema volitusest, väest ja
peamisest rollist Isa päästmisplaanis. Samuti avaldab see raamat palju tähtsat infot
sündmustest, mis viivad teise tulemise ja tuhandeaastase rahuriigini.

Ilmutuse raamatu uurimine aitab sul paremini mõista ülestõusnud ja ülendatud
Jumala Poega ja Tema suhtlemist Jumala lastega läbi maa ajaloo, eriti viimsel ajal.
Raamat edastab lootuse sõnumi õigemeelsetele ja võib innustada sind jääma
ustavaks oma tunnistusele Päästjast tagakiusamise ja katsumuste ajal.

Kes selle raamatu kirjutas?
Selle raamatu autoriks on apostel Johannes, Jeesuse Kristuse armastatud jünger.
Mormoni Raamat kinnitab, et Johannes oli ette määratud kirjutama Ilmutuse
raamatus ülestähendatud asjadest (vt 1Ne 14:18–27; Eteri 4:16).

Millal ja kus see kirjutati?
Ilmutuse raamat kirjutati ajal, kui kristlased seisid silmitsi valeõpetustega,
ükskõiksuse ja tõsise tagakiusamisega (vt Ilmutuse 1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16; 6:9).
Tagakiusamine sai tõenäoliselt alguse Rooma ametnikest esimese sajandi kahel
viimasel kümnendil. Johannes kirjutas Egeuse mere Patmose saarelt, mis asus
umbes 100 kilomeetrit Efesosest edelas (vt Ilm 1:9).

Kellele ja miks see raamat kirjutati?
Apostel Johannes kirjutas lootustandva ja innustava sõnumi tolle aja pühadele (vt
Ilm 1:4, 11) ja pühadele viimsel ajal. Ilmutuse raamatu esimesed kolm peatükki olid
adresseeritud Kiriku seitsmele kogudusele Väike-Aasias (vt Ilm 1:4, 11; 2–3).
Pingelise tagakiusamise tõttu vajasid pühad Ilmutuse raamatu innustavat sõnumit
väga. Lisaks tunnistas Mormoni Raamatu prohvet Nefi, et „Jumal on pühitsenud”
apostel Johannese kirjutama maailma lõpust (1Ne 14:25) ja et tema sõnad tulevad
viimsel ajal esile nii paganatele kui ka Iisraeli jäägile (vt 1Ne 13:20–24, 38;
14:19–27).

Millised on mõned sellele raamatule iseloomulikud
tunnused?
Prohvet Joseph Smith on õpetanud: „Ilmutuse raamat on üks selgematest
raamatutest, mille Jumal on kunagi kirjutada lasknud” (History of the Church, 5.



kd, lk 342). Kuigi see on rikas kujundite ja sümbolite poolest, mida tänapäeva
lugejatel ei ole alati kerge mõista, on selle raamatu teemad lihtsad ja inspireerivad.

Apostel Johannes kirjeldas Kiriku olukorda tema ajal (vt Ilm 2–3) ning kirjutas
mineviku- ja tulevikusündmustest (vt Ilm 4–22). Ilmutuse raamat sisaldab ühte
mõnest pühakirjasõnumist, mis kirjeldab sõda taevas surelikkusele eelnevas elus (vt
Ilm 12:7–11) ja annab maailma ajaloo inspireeritud ülevaate, keskendudes eriti
viimsele ajale ja tuhandeaastasele rahuriigile. Selle peamiste teemade hulka
kuuluvad Jeesuse Kristuse roll Jumala plaani teostamisel, Jumala käsi maa ajaloos,
Jeesuse Kristuse teine tulemine ja kurja hävitamine ning lubadus, et maa saab
lõpuks selestiliseks. Selles raamatus selgitatakse samuti, et saavutatakse headuse
püsiv võit kurja üle ja Jumala kuningriigi võit inimeste ja Saatana kuningriikide üle
(vt märksõna „Revelation of John”. – Bible Dictionary).

Sisukokkuvõte
Ilmutuse 1–3. Johannes näeb nägemust Jeesusest Kristusest. Ta kirjutab eraldi
sõnumid seitsmele kirikule Aasias. Need sõnumid sisaldavad kiitust, manitsusi ja
lubadusi iga koguduse ustavatele pühadele.

Ilmutuse 4–11. Johannes näeb nägemust Jumalast troonil selestilises kuningriigis,
Jumala Talle ja seitsme pitseriga pitseeritud raamatut. Ta näeb seitsmest pitserist iga
pitseri avamisega seoses nägemusi. Need, kel on Jumala pitser otsaesisel, saavad
viimsel ajal Jumala kaitse osaliseks. Johannes näeb sõdasid, nuhtlusi ja palju teisi
viimse aja sündmusi, mis eelnevad Issanda teisele tulemisele.

Ilmutuse 12–16. Johannes näeb nägemust surelikule elule eelnenud sõjast taevas ja
selle jätkumisest maa peal. Ta õpetab, et halvad jõud püüavad Jumala kuningriiki
maa peal hävitada. Viimsel ajal taastatakse inglite teenimise kaudu evangeelium
maa peale oma täiuses. Tehakse ettevalmistusi Harmagedooni lahinguks.

Ilmutuse 17–22. Vaimne Babülon levib kogu maal. Pärast seda, kui õigemeelsed
pühad on kokku kogutud, langeb Babülon ja tema toetajad leinavad teda taga.
Õigemeelsed kutsutakse Jumala Talle pulma õhtusöömaajale. Saatan seotakse,
algab tuhandeaastane rahuriik ja Kristus valitseb isiklikult maa peal. Surnute üle
mõistetakse kohut. Maa saab selestilise hiilguse.
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Ilmutuse 1–3
Sissejuhatus
Apostel Johannes kirjutas Patmose saarel olles julgustava kirja Kiriku seitsmele
kogudusele. Ta kirjeldas selles ilmutusi, mis ta oli saanud. Johannes pani kirja, mida
inglid ja Jeesus Kristus olid talle teada andnud. Samuti edastas ta pühadele Issanda
kiidusõnad, korrale kutsumise ja hoiatuse.

Ilmutuse 1:1–11
Johannes paneb kirja oma nägemuse
Pane linnuke iga sündmuse juurde, mille kohta sooviksid rohkem teada saada:

____ Surelikkusele eelnev elu

____ Viimne aeg

____ Jeesuse Kristuse teine tulemine

____ Tuhandeaastane rahuriik

____ Viimne kohtumõistmine

Ilmutuse raamat on „tuntud ka kui apokalüpsis, mis kreeka keeles tähendab
ilmutatud ehk paljastatud” (märksõna „Revelation of John”. – Bible Dictionary).
Apostel Johannes pani sellesse raamatusse kirja tõed, mis ilmutati talle
surelikkusele eelneva elu, Jeesuse Kristuse ja Tema rolli kohta Taevase Isa
päästmisplaanis ning sündmuste kohta, mis viivad teise tulemise, tuhandeaastase
rahuriigi ja viimase kohtumõistmiseni.

Leia Ilmutuste raamatut uurides nende teemadega seotud tõdesid.

Loe JST, Ilmutuse 1:1–3 ja leia, mida õpetas Johannes ilmutuse kohta, mille ta oli
saanud. Sa võid soovi korral ära märkida, mida Johannes soovis, et pühad teeksid.

Apostel Johannes mainis nii neid, kes tema sõnu loevad, kui neid, kes tema sõnu
kuulevad. Johannese ajal ei osanud paljud usklikud lugeda, seega said nad teada,
mida ta oli Ilmutuse raamatusse kirjutanud, kuulates, kuidas teised seda ette
lugesid.

Me saame Johannese õpetustest salmis Ilmutuse 1:3 õppida põhimõtte: kui me
loeme Issanda sõna, püüame seda mõista ja sellele kuuletuda, õnnistatakse
meid. Johannes õpetas, et üks õnnistus, mille me saame, on valmisolek Jeesuse
Kristuse teiseks tulemiseks.

Joseph Smithi tõlge selgitab, et Johannes adresseeris selle kirja „seitsmele teenijale,
kes on seitsme koguduse eesotsas Aasias” (JST, Ilm 1:4). See aitab meil mõista, et
„seitse kirikut Aasias” viitab seitsmele Kiriku kogudusele, tänapäeva kogudustele,
mis asusid piirkonnas, mida nüüdisajal tuntakse Türgi lääneosana.

Pane tähele, et Johannes selgitas, et me võime saada vabastatud oma pattudest ja
puhtaks läbi Jeesuse Kristuse vere ehk lepituse ning saada preestriks Jumalale (vt
Ilm 1:5–6).
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1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: millised Päästja kohta käivad
fraasid on salmides Ilmutuse 1:5–8 sulle eriti

tähendusrikkad? Miks?

Loe Ilmutuse 1:9–11 ja leia, kus oli Johannes, kui ta selle ilmutuse sai, ja kus
paiknesid seitse kirikut. Pane tähele, et mõned nendest kohtadest on juuresoleval
kaardil ära toodud.

Johannes sai selle ilmutuse Kiriku liikmete jaoks raskel ajal. Pühasid kiusati
intensiivselt taga, sealjuures said mõned neist surma, samuti toimus Kiriku liikmete
seas usust taganemisi ja lõhenemisi. Lisaks sellele olid kõik apostlid peale
Johannese tapetud. Ilmutuse raamat võis olla kirjutatud Rooma keisri Domitianuse
valitsemise ajal (81–96 a), kes viis taas sisse keisri kummardamise kogu Rooma
impeeriumis ja pagendas või hukkas need, kes ei kummardanud Rooma valitsuse
poolt heakskiidetud jumalaid. Paljud inimesed usuvad, et Johannes oli sel põhjusel
Patmose saarele pagendatud.
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Johannes sai Patmose saarel olles nägemuse.

Me õpime Mormoni Raamatust, et Nefil
oli Johannese nägemusega sarnane
nägemus. Nefi nägi viimse aja
sündmusi (muuhulgas Jeesuse Kristuse
teist tulemist, tuhandeaastast rahuriiki
ja Jumala töö lõpuleviimist maa peal),
kuid tal kästi nendest mitte kirjutada,
sest Johannes oli selle tegemiseks
eelnevalt pühitsetud (vt 1Ne 14:24–29).
Mõtiskle, kui tähtsaks Issand Johannese
ülestähendust peab. Leia Johannese
sõnade uurimist jätkates tõdesid viimse
aja, teise tulemise, tuhandeaastase
rahuriigi ja Jumala töö lõpuleviimise
kohta maa peal.

Ilmutuse 1:12–20
Johannes näeb nägemuses Jeesust
Kristust
Mõtle kolmele firmale, mida tead. Kas mõni neist firmadest kasutab enda
määratlemiseks logo?

Miks firmad sinu arvates logosid kasutavad? ____________________

Apostel Johannes kasutas Ilmutuse raamatus sümboleid ja kujundeid, et õpetada
tähtsaid evangeeliumi sõnumeid. Sümbolid võivad olla võimsad õpetamise
vahendid, sest võivad edastada sõnumi erinevatest põlvkondadest ja kultuuridest
inimestele paljudel tasanditel. Samuti võivad need õpetada mitut eri sõnumit.

Loe Ilmutuse 1:12–18 ja leia sümbolid, mida Johannes nägi ja oma nägemuse
kirjeldamiseks kasutas. Soovi korral võid sa leitu ära märkida.

2. Loe läbi juuresoleva tabeli parempoolses veerus toodud
pühakirjakohad, et leida võimalikud tähendused sümbolitele,

millest Johannes salmides Ilmutuse 1:12–18 kirjutas. Pane pühakirjapäevikusse
kirja iga sümboli võimalik tähendus.

Sümbol Võimalik tähendus

a. Seitse kuldküünlajalga (Ilm 1:12) a. Vt Ilm 1:20; 3Ne 18:24

b. Päästja parem käsi (Ilm 1:16–17) b. Vt Mk 14:62; 16:19

c. Seitse taevatähte (Ilm 1:16) c. Vt Ilm 1:20

d. Terav kaheterane mõõk (Ilm 1:16) d. Vt Hb 4:12

e. Surma ja surmavalla võtmed (Ilm 1:18) e. Vt 2Ne 9:10–13
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Me saame sõnumist, mille Issand oma
pühadele Johannese kaudu ilmutas,
õppida ühe tõena, et Jeesus Kristus
vaatab oma ustavate järgijate järele
ja kannab nende eest hoolt.

3. Vasta pühakirjapäevikus
küsimustele:

a. Miks oli Kiriku liikmetele
Johannese päevil oluline teada,
et Jeesus Kristus endiselt nende
üle vaatas ja nende eest
hoolitses?

b. Miks on meil oluline seda tõde
meeles pidada?

Meenuta aega, mil tundsid, et Jumal
vaatas sinu üle ja sinu eest hoolitses.
Mõtle, kuidas see kogemus on sind õnnistanud.

Pane tähele, et salmides Ilmutuse 1:17–18 rääkis Päästja Johannesele, et Ta hoiab
põrgu ja surmavalla võtmeid. Me saame nendest salmidest õppida, et Jeesus
Kristus on ülendatud ülestõusnud olend, kel on vägi surma ja põrgu üle.

Mõtiskle, mida õpetab see õpetus kogu maailmas toimuva hea ja halva vahelise
lahingu lõpptulemuse kohta.

Mõtiskle selle üle, kuidas on järgmised sõnad seotud Jeesuse Kristuse väega surma
ja põrgu üle: „Ilmutuse raamatu sõnum on sama, mis kõikjal pühakirjas: selle maa
peal leiab lõpuks aset Jumala võit kuradi üle, püsiv headuse võit halva üle, pühade
võit tagakiusajate üle, Jumala kuningriigi võit inimeste ja Saatana kuningriikide
üle” (vt märksõna „Revelation of John”. – Bible Dictionary).

Kuna me teame, et hea lõpuks halvast võitu saab, siis näha jääb vaid see, kelle
poole me valime – Saatana või Jumala.

President Ezra Taft Benson on öelnud: „Halva ja hea jõud värbavad endale iga
päev uusi inimesi. Me teeme isiklikult iga päev mitmeid otsuseid, mis näitavad,
keda me toetame. Lõpptulemus on kindel – lõpuks võidavad õigemeelsuse jõud.
Nüüd tuleb näidata, kelle poolel igaüks meist isiklikult praegu ja tulevikus selles
lahingus on – ja kui vankumatult me seisame. Kas jääme ustavaks meie viimseks
ajaks ette määratud missioonile?” (In His Steps. Brigham Youngi ülikooli

küünlavalgusõhtu, 4. märts 1979, lk 1. – speeches.byu.edu)

Mõtiskle, mida sa võiksid teha, et veelgi kindlamalt valida, et oled Jumala poolel.
Tegutse iga õhutuse järgi, mille saad.
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Ilmutuse 2–3
Johannes kirjutab Jeesuse Kristuse sõnu seitsme kiriku juhtidele
Salmid Ilmutuse 2:1–3:13 sisaldavad Issanda sõnumit Väike-Aasia konkreetsetele
kirikutele. Loe need salmid läbi ja leia, milliseid nõuandeid ja lubadusi Issand neile
Kiriku liikmetele andis.

Milliseid nendest lubadustest tahaksid sina saada?

Loe Ilmutuse 3:14–17 ja leia, millise olukorra Kiriku liikmed Laodikeas pidid
lahendama selleks, et ülendatud saada. Sõna „Aamen” 14. salmis viitab Jeesusele
Kristusele.

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida tähendab minu arvates, et need Kiriku liikmed, kes polnud külmad
ega kuumad (vt Ilm 3:15), olid Jeesuse Kristuse leiged jüngrid?

b. Mis ma arvan, milliseid asju Jeesuse Kristuse leiged jüngrid võivad teha ja
mida nad võivad mitte teha?

Mõtle sellele, mida sa oled teinud, et järgida Jeesust Kristust viimasel paaril päeval
ja kas sina oled kuum, külm või leige Jeesuse Kristuse jünger.

Loe Ilmutuse 3:19 ja leia, miks ütles Issand, et Ta noomib ja karistab Laodikea
pühasid. Soovi korral võid sa leitu ära märkida.

Loe läbi esimene fraas salmist Ilmutuse 3:20 ja leia, mida Päästja ütles, et Ta teeb.

Millised on mõned viisid, kuidas
inimesed võiksid reageerida, kui
taipaksid, et Päästja koputab nende
kodu uksele? ____________________

Mõtle, mida sa tunneksid, kui kuuleksid
kodus koputust uksele ja mõistaksid, et
see on Päästja. Kas sa avaksid ukse?

Loe läbi kogu salm Ilmutuse 3:20 ja leia,
millist õnnistust pakkus Issand
Laodikea pühadele ja mida nad pidid
selle saamiseks tegema.

Me saame Issanda sõnumist Laodikea
pühadele õppida põhimõtte: kui me
avame ukse Päästjale, tuleb Ta meie
juurde sisse ja sööb koos meiega.

Muistses Lähis-Ida kultuuris oli
kellegagi koos söömine osaduse
tunnuseks. See näitas, et valitsesid
sõprussidemed ja rahu või vähemalt
neid pakuti.

Mida sümboliseerib sinu arvates salmis Ilmutuse 3:20 mainitud uks?
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Mõtle, mida võiks sümboliseerida uks, kui loed president Spencer W.
Kimballi sõnu:

„Ühel päeval näitas [kunstnik Holman Hunt] oma pilti „Kristus uksele
koputamas” sõbrale, kui sõber äkki hüüatas: „Su pildil on üks asi valesti!”

„Mis asi?” päris kunstnik.

„Uksel, millele Jeesus koputab, puudub käepide,” vastas sõber.

„Ah soo,” vastas hr Hunt, „see pole viga. Vaata, see uks viib inimese südamesse.
Seda saab avada üksnes seestpoolt.”

Ja nõnda see on. Jeesus võib seista ja koputada, kuid igaüks meist otsustab, kas avada.” (The
Miracle of Forgiveness, 1969, lk 212.)

Mõtle, mida sa võiksid teha, et avada oma süda Päästjale.

Loe Ilmutuse 3:21–22 ning leia Issanda lubadus ja nõuanne pühadele.

Millist nõu Issand 22. salmi kohaselt andis?

Püüa kuulda, mida Vaim ütleb (vt Ilm 3:22), mõeldes sellele, mida sa sellest
õppetunnist oled õppinud. Tegutse iga õhutuse järgi, mille saad.

5. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Ilmutuse 1.–3. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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31. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV

Ilmutuse 4–5
Sissejuhatus
Apostel Johannes nägi nägemuses ülendatud olendeid kummardamas Taevast Isa,
kes oma troonil istus. Samuti nägi ta raamatut, mis oli pitseeritud seitsme pitseriga,
ja Talle ehk Jeesust Kristust, kes on vääriline seda raamatut avama.

Püüa pühakirjasümboleid mõista
Issand ja Tema prohvetid õpetavad sageli evangeeliumi tõdesid sümbolite abil. Pühakirjad on täis
sümboleid, tähendamissõnu ja kujundeid, millel on oluline tähendus. Otsi pühakirju uurides
sümboleid. Kui sa neid leiad, mõtiskle hetkeks nende võimaliku tähenduse üle. Sageli on
sümbolitel mitu tähendust.

Ilmutuse 4
Johannes näeb ülendatud olendeid Taevast Isa kummardamas
Kujuta ette, et oled selestilises kuningriigis. Kuidas sa selestilist kuningriiki ette
kujutad? Milline see sinu arvates on?

Nagu on kirjas Ilmutuse 4. ja 5. peatükis, nägi apostel Johannes nägemuses ühte
osa selestilisest kuningriigist.

1. Loe salme Ilmutuse 4:1–8. Joonista pühakirjapäevikusse lihtne
skeem sellest, mida Johannes nägi. Pane tähele, et „vaimus” (2.

salmis) tähendab olla ilmutuse saamise seisundis või näha Vaimu kaudu
ilmutust.

Johannes kirjutas salmis Ilmutuse 4:3, et Taevane Isa paistis olevat „otsekui jaspise-
ja sardisekivi”. Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on
selgitanud:

„Püüdes panna sureliku mõistmise jaoks kirja Kõigevägevama suursugusust,
hiilgust ja ilu, võrdleb Johannes Tema välimust vääriskivide ja poolvääriskividega.
Mainitud jaspis on kommentaatorite arvates teemant. ‥

Kuidas saavad surelikud prohvetid leida sõnu, et teha kaassurelikele nähtavaks
igavikulise selestilise väe ja hiilguse maailma sära ja kõikeületav ilu? Nad
räägivad vikerkaartest ja kalliskividest, leegitsevast tulest, tulistest sütest, millest

sähvatab välk. Nad räägivad kõuemürinast ja häältest, suurte vete kohinast ja majesteetlikust
väe ja ilu väljendusest – kõik selleks, et püüda panna kirja surelike sõnadega seda, mida võib
näha ja teada üksnes Vaimu väel. (Hs 1 ja 10; Js 6) Kuid Issand olgu kiidetud, et nad on seda
üritanud, nii et need, kes pole näinud ega kuulnud, võiksid saada kasvõi kasinaid teadmisi
taevaluukide taha varjule pandud asjadest.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd,
1965–1973, 3. kd, lk 464–466)

Tänapäeva ilmutus aitab meil rohkem mõista, mida Johannes nägi. Näiteks andis
Issand ilmutuse, mis on kirjas Õpetuse ja Lepingute 77. osas pärast seda, kui
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prohvet Joseph Smith palus Tal tõlgendada mõningaid sümboleid ja sündmusi, mis
on kirjas Ilmutuse 1.–11. peatükis.

2. Joonista pühakirjapäevikusse järgnev tabel. Loe läbi pühakirjakohad
ja kirjuta tabelisse leitud lisainfo selle kohta, mida Johannes nägi.

(Kui oled lõpetanud, võrdle oma vastuseid õppetunni lõpus toodud vastustega.)

Ilmutuse 4

Mida Johannes nägi Ristviited Lisateave

Troon (Ilm 4:2–3) ÕL 137:1–4

Kakskümmend neli vanemat kuldpärjad peas (Ilm 4:4) ÕL 77:5

Jumala seitse vaimu (Ilm 4:5)

Klaasmeri (Ilm 4:6) ÕL 77:1; 130:6–9

Neli olendit (Ilm 4:6–7) ÕL 77:2–3

Olendite silmad ja tiivad (Ilm 4:8) ÕL 77:4

Loe Ilmutuse 4:8–11 ja leia, mida ütlesid ja tegid need, kes olid kogunenud Taevase
Isa ümber.

Mida võis tähendada see, et vanemad panid oma pärjad Taevase Isa trooni
ette maha?

Me võime nendest salmidest ühe põhimõttena õppida, et kui me tunneme ära
Taevase Isa suuruse, siis soovime Teda kummardada ja kiita.

Mõtle sellele, mis võib aidata meil Taevase Isa suuruse ära tunda.

Mõtle täna õhtul enne palvetamist, kui suurepärane on õnneplaan ja kuidas
Taevane Isa on sind õnnistanud. Pea palvetades meeles tänada Teda eriliselt kõige
eest, millega Ta on sind õnnistanud.

Ilmutuse 5
Johannes näeb raamatut, mis on pitseeritud seitsme pitseriga, ja Talle, kes on
vääriline seda raamatut avama
Loe Ilmutuse 5:1–4 ja leia, mida Johannes Taevase Isa käes nägi.

Pane tähele, et see raamat ehk
rullraamat, mida Johannes nägi, oli
pitseeritud seitsme pitseriga. Muistsel
ajal pitseeriti tähtsaid dokumente savist
või vahast pitseritega. Üksnes
dokumendi omanik ja need, keda
omanik volitas, võisid pitserid katki
murda ja teksti lugeda.

Loe Õpetus ja Lepingud 77:6–7 ning leia raamatu ja pitserite tähendus.
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Seitsme tuhande aasta pikkune maa „ajaliku olemasolu” aeg (ÕL 77:6) viitab ajale
alates Aadama ja Eeva langemisest. See ei viita tegelikule maa vanusele ega
loomise perioodidele. Iga pitser sümboliseerib tuhandeaastast perioodi.

Milline pidi salmi Ilmutuse 5:2 kohaselt inimene olema, et seda raamatut avada?

Pane tähele, et Johannes nuttis, kui ta nägi, et keegi ei saa seda raamatut avada. Ta
võis mõelda, et Jumala tahet, saladusi ja töid (vt ÕL 77:6) seoses Tema laste
päästmisega ei ilmutata ega teostata. Mis juhtuks Taevase Isa lastega, kui Tema
plaani nende päästmiseks ei saaks teostada?

Loe Ilmutuse 5:5–7 ja leia, miks Johannesele öeldi, et ta ei nutaks. Loe ka Joseph
Smithi tõlget salmile Ilmutuse 5:6. Pühakirjas sümboliseerivad sarved sageli väge
ehk volitust; silmad sümboliseerivad sageli valgust ja teadmist ja number kaksteist
võib sümboliseerida jumalikku valitsust ja organisatsiooni või preesterlust.

Tiitel „Tall” (Ilm 5:6) juhib tähelepanu Jeesuse Kristuse rollile seoses
ohverdamistega, mis oli tehtud, et Jumala lapsi lepitada (vt ka Js 53:7; 1Kr 5:7; 1Pt
1:18–19). Fraas „Talle, kes oli otsekui tapetud” (Ilm 5:6) viitab Tallele, kes näitab
märke, et Ta on tapetud. Ristija Johannes viitab Päästjale kui Jumala Tallele (vt Jh
1:29, 36).

Loe Ilmutuse 5:8–10 ja leia, kuidas Taevase Isa trooni ümber olnud olendid Talle
kiitsid.

Me õpime sellest, mida Johannes Tallega seoses nägi ja kuulis, et Jeesus Kristus on
ainus, kes on vääriline ja võimeline meid lunastama.

Miks on sinu arvates Jeesus Kristus ainuke, kes on vääriline ja võimeline meid
lunastama? ____________________

Salmi Ilmutuse 5:10 kohaselt saavad neist, keda Jeesus Kristus lunastab, kuningad
ja preestrid, samuti kuuluvad siia naised kui kuningannad ja preestrinnad.

Loe Ilmutuse 5:11–14 ja leia, kuidas teised ühinesid Jeesuse Kristuse ja Taevase Isa
kummardamises ja kiitmises.

Ülendatud olendid ja kõik loodu tundsid ära Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse
headuse ning olid tänulikud Talle rolli eest Taevase Isa plaanis. Seepärast
kummardasid ja kiitsid nad Isa ja Poega. Sama kehtib meie puhul, kui me
tunneme ära, mida Taevane Isa ja Jeesus Kristus on meie heaks teinud, ja
oleme tänulikud, soovime neid kummardada ja kiita.

Vanem Bruce R. McConkie on õpetanud kummardamise kohta: „Tõeline ja
täiuslik jumalakummardamine seisneb Jumala Poja tegude järgimises. See
koosneb käskude pidamisest ja Isa tahtele kuuletumisest sel määral, et me
areneme armust armu, kuni oleme Kristuses austatud, nagu Tema on austatud
Isas. See tähendab midagi palju enamat kui palve, jutlus ja laul. See tähendab
elamist, tegutsemist ja kuuletumist. See tähendab suure Eeskuju elu

jäljendamist.” (How to Worship. – Ensign, dets 1971, lk 130)

3. Kirjuta ja vasta pühakirjapäevikus:
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a. Loetlen mõned põhjused, miks ma olen tänulik Taevase Isa ja Jeesuse
Kristuse eest ning neid armastan.

b. Kuidas mõjutavad need loetletud asjad minu soovi Taevast Isa ja Jeesust
Kristust kummardada ja kiita?

Mõtle küsimusele: mida ma saan veel teha, et kummardada Taevast Isa ja Jeesust
Kristust? Koosta plaan ja tegutse saadud õhutuste kohaselt.

4. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Ilmutuse 4. ja 5. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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31. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV

Ilmutuse 6–7
Sissejuhatus
Apostel Johannes nägi nägemust, kuidas Jumala Tall avas pitseeritud raamatu
esimesed kuus pitserit. Esimeses kuues pitseris, mis sümboliseerivad seda viimse
aja ajajärku, nägi Johannes Jumala teenijaid, kes olid „oma rüüd pesnud ja oma
rüüd valgeks teinud Talle veres” (Ilm 7:14).

Ilmutuse 6
Johannes nägi Jumala Talle avamas pitseeritud raamatu esimest kuut pitserit
Millised on mõned mured või hirmud, mida sa viimsetel aegadel elamise ees
tunned või mida tunnevad su tuttavad? ____________________

Prohvet Joseph Smith on õpetanud, mida muistsed prohvetid meie aja kohta
tundsid: „Siioni ülesehitamine on aade, mis on huvi pakkunud Jumala rahvale
igal ajastul; see on teema, millel prohvetid, preestrid ja kuningad on peatunud
erilise heameelega; nad on igatsenud rõõmsas ootuses seda päeva, milles meie
elame; ja tulvil taevalikku ning rõõmsat ootust on nad laulnud, kirjutanud ja
kuulutanud prohvetlikult meie ajast.” (Teachings of Presidents of the Church:

Joseph Smith, 2007, lk 186)

Mis sa arvad, miks muistsed prohvetid meie aja kohta nii tundsid?

Apostel Johannes, keda kutsutakse ka Ristija Johanneseks, oli üks prohvetitest, kes
teadis viimsete aegade sündmusi ja kuulutas erilise heameelega prohvetlikult meie
ajast. Leia Ilmutuse 6. ja 7. peatükki uurides tõdesid, mis võivad lohutada sind ja su
tuttavaid seoses viimsete päevade sündmustega.

Pea meeles, et salmides Ilmutuse 5:1–5 on kirjas, et Johannes nägi seitsme pitseriga
raamatut, mida üksnes Tall oli vääriline avama. Johannes nägi nägemuses
kujundlikult mõningaid peamisi sündmusi, millest igaüks kujutas 1000-aastast
ajaperioodi, mida sümboliseerisid seitse pitserit.

1. Joonista järgmiste pühakirjasalmide põhjal pühakirjapäevikusse
lihtne pilt, mis kujutab esimese viie pitseri sündmusi. Mõtle iga

pitseri kohta lugedes, mida mõned sümbolid võivad tähendada.

a. Esimene pitser (Ilm 6:1–2)

b. Teine pitser (Ilm 6:3–4)

c. Kolmas pitser (Ilm 6:5–6)

d. Neljas pitser (Ilm 6:7–8)

e. Viies pitser (Ilm 6:9–11)

Kuigi mõne pühakirjas leiduva sümboli tähendust ei ole Issand ilmutanud, on Ta
neist paljud ilmutanud oma prohvetite kaudu. Kui sul tekib pühakirju uurides
küsimusi, võid vaadata prohvetlikke kommentaare, et näha, mida Kiriku üldjuhid

628



on teatud pühakirjasalmide kohta öelnud. Tabelis olev info võib aidata sul
mõnevõrra mõista salmides Ilmutuse 6:1–11 esinevaid sümboleid, mis on seotud
esimese viie pitseri avamisega.

Esimene
pitser

(Umbes
4000
kuni
3000
eKr.)

Valge hobune = võit

Amb = võitlus

Pärg = võitja

Vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud, et salmides
Ilmutuse 6:1–2 kirjeldatakse Eenoki aega ja et ratsanik on Eenok (vt Doctrinal New
Testament Commentary, 3 kd, 1966–1973, 3. kd, lk 476–478).

Teine
pitser

(Umbes
3000
kuni
2000
eKr.)

Tulipunane hobune = verevalamine

Mõõk = sõda ja häving

Vanem McConkie on öelnud, et salmides Ilmutuse 6:3–4 kirjeldatakse Noa aega, kui
kogu maal valitses pahelisus. Tulipunase hobuse ratsanik võib olla kurat ise või ehk „isik,
kes esindab paljusid tapvaid sõjamehi” (vt Doctrinal New Testament Commentary, 3. kd,
lk 478–479).

Kolmas
pitser

(Umbes
2000
kuni
1000
eKr.)

Must hobune = näljahäda

Kaalud = toidu kõrged hinnad

Vanem McConkie on öelnud, et salmides Ilmutuse 6:5–6 kirjeldatakse Aabrahami aega,
kui paljud surid nälga (vt Doctrinal New Testament Commentary, 3. kd, lk 479–480).
Inimene sai terve päevapalga eest osta vaid nii palju toitu, et elus püsida, mis näitas
näljahäda äärmuslikke hindu.

Neljas
pitser

(Umbes
1000
eKr kuni
Kristuse
sünnini.)

Tuhkur (tuhakarva) hobune = surm

Surm ja põrgu = paheliste hävitamine ja nende vastuvõtmine vaimuvanglasse (vt Js 5:14)

Vanem McConkie on öelnud, et salmides Ilmutuse 6:7–8 viidatakse „nende suurte
kuningriikide ja rahvaste [ajale], kelle sõjad ja reetmised [Iisraeli] korduvalt piinasid ja
vallutasid” (vt Doctrinal New Testament Commentary, 3. kd, lk 481). Nende riikide hulka
kuulusid Babüloonia, Pärsia, Egiptus, Assüüria, Kreeka ja Rooma.

Viies
pitser

(Umbes
Kristuse
sünnist
kuni
1000
pKr.)

Altar = ohverdus

Hinged = märtrid, kristlased, kes tapeti nende usu pärast

Vanem McConkie on öelnud, et salmid Ilmutuse 6:9–11 viitavad paljudele algusaegade
kristlastele, kelle hulka kuulusid enamik esialgsetest apostlitest, kes surid märtritena (vt
Doctrinal New Testament Commentary, 3. kd, lk 482–483). Kuna need pühad andsid
oma elu „Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli” (Ilm 6:9), anti neile „valge
rüü” (Ilm 6:11), mis sümboliseerib puhtust (vt Ilm 7:13–14; 3Ne 27:19).

Kuues pitser sümboliseerib meie endi aega ja sündmusi, eriti õnnetusi, mis
eelnevad tuhandeaastasele rahuriigile, mil Jeesus Kristus isiklikult maal valitseb (vt
Bruce R. McConkie. Doctrinal New Testament Commentary, 3. kd, lk 485–486).

Loe Ilmutuse 6:12–17 ja leia sündmused, mida Johannes nägi, mis meie ajal
eelnevad Issanda teisele tulemisele.

Pane tähele, et salmis Ilmutuse 6:16 kirjeldatakse, kui meeleheitlikult püüavad
mõned Jumala viha eest põgeneda. Seejärel tõstatas Johannes küsimuse: „Kes võib
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püsida?” (Ilm 6:17) Ilmutuse 7. peatükk aitab meil mõista, kes on võimeline
kuuenda pitseri katastroofides seisma ehk püsima jääma.

Ilmutuse 7
Johannes nägi Jumala teenijaid, kes olid pesnud oma rüüd Talle veres
Loe Ilmutuse 7:1–4 ja leia, mida Johannes veel kuuendas pitseris nägi. Loe ka
Õpetus ja Lepingud 77:8–11, kus Issand nende salmide tähendust selgitab.

Vanem Bruce R. McConkie on selgitanud, et sõna Eelijas salmis Õpetus ja
Lepingute 77:9 on „nende nimi ehk tiitel, kelle missiooniks oli anda sellel
viimasel ajajärgul meestele võtmed ja vägi” (Mormon Doctrine, 2. vlj, 1966,
lk 221).

Mõned mehed, kes tulid võtmeid ja väge andma, olid Aadam, Moroni, Ristija
Johannes, Peetrus, Jaakobus, Johannes, Mooses ja Eelija.

„Jumala sulaste otsaesisele” (Ilm 7:3) pitseri panemine ehk märgistamine on
metafoor nende pühendumisest, teenimisest ja Jumala juurde kuulumisest.

Prohvet Joseph Smith on õpetanud, et ustavatele otsaette pitseri panemine
„tähendab õnnistuste pitseerimist nende peade peale, mis tähendab igavikulist
lepingut, misläbi tagatakse nende kutsumine ja väljavalimine.” (History of the
Church, 5. kd, lk 530)

Salmis Ilmutuse 7:4 mainitud arv 144 000 „on Iisraeli kaheteistkümne suguharu
esindajate arv, kes saavad pühitsetud, et aidata teisi ülenduse poole pürgimisel. ‥
See ei ole, nagu mõned usuvad, inimeste lõplik arv, kes saavad ülendatud.” (New
Testament Student Manual, Church Educational System Manual, 2014, lk 544)

Nagu on kirjas Ilmutuse 9. peatükis, viitab Johannes taas neile õigemeelsetele
teenijatele. Loe Ilmutuse 9:3–4 ja leia, mis juhtub nendega, kes ei ole veel Jumala
teenijatena pitserit saanud.

Loe Ilmutuse 7:9–10 ja leia, keda Johannes nägi. Pane tähele, mis neil inimestel
seljas oli.

Nagu on kirjas salmides Ilmutuse 7:11–12, nägi Johannes, et need inimesed koos 24
vanemaga ja neli olendit, keda Ilmutuse 4. peatükis mainitakse, ümbritsesid Jumala
trooni ja kummardasid Teda.

Loe Ilmutuse 7:13–17 ja leia vastused küsimustele. Soovi korral võid sa leitu ära
märkida.

• Mille olid need inimesed välja kannatanud?

• Kuidas muutusid nende rüüd valgeks?
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• Millised õnnistused neile osaks saavad?

Pane tähele, et rüüd olid valgeks tehtud Talle veres (vt Ilm 7:14), mis sümboliseerib
inimesi, kes on saanud puhtaks Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Õnnistused 16. ja
17. salmis kirjeldavad nende rõõmu, rahu ja pühendumist, kes pärivad selestilise
hiilguse (vt ka ÕL 138:12–15).

Me saame nendest salmidest õppida, et kui me katsumustes ustavalt vastu
peame ja Jeesuse Kristuse lepituse kaudu puhtaks saame, naudime me
selestilist hiilgust koos Jumalaga.

Mõtle, kuidas oleks seista puhastatuna Jumala juures ja kuidas sa end seal
tunneksid. Kuidas võrrelda neid tundeid salmis Ilmutuse 6:16 kirjeldatud inimeste
tunnetega?

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Mida me peame tegema, et Päästja võiks meid oma lepituse kaudu
puhtaks teha?

b. Kuidas on selestilise hiilguse õnnistuste meelespidamine aidanud mind, kui
olen püüdnud katsumustes vastu pidada ja puhtaks saada?

Korda üle õppetunni alguses kirja pandud mured. Mõtle, kuidas Ilmutuse 7.
peatükis kirja pandud põhimõte võib sind aidata, kui muretsed elamise pärast
viimsel ajal.

Võiksid veeta mõned minutid mõtiskledes ja oma südames palvetades selle üle,
kuidas sa saaksid neid põhimõtteid elus rakendada.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Ilmutuse 6. ja 7. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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31. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV

Ilmutuse 8–11
Sissejuhatus
Apostel Johannes nägi seitsmenda pitseri avamist ja sai teada oma missioonist
osaleda viimsel ajal Iisraeli kokkukogumisel. Johannes nägi, et hoolimata paljudest
katkudest, hävingutest ja kohtumõistmistest, mis maa elanike peale tulevad,
säästetakse väärilised neist paljudest.

Ilmutuse 8–9
Johannes näeb seitsmenda pitseri avamist
Vaata Ilmutuse raamatu skeemi. Pane tähele, mitu salmi viitab esimese kuue pitseri
sündmustele võrreldes salmide arvuga, mis viitavad seitsmenda pitseri
sündmustele.
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Apostel Johannes kirjutas seitsmenda 1000-aastase ajaperioodi sündmuste kohta
rohkem kui ühegi teise 1000-aastase ajaperioodi sündmuste kohta. Ta kirjutas
üksikasjalikult sündmustest, mis leiavad aset seitsmenda pitseri avamise ja Jeesuse
Kristuse teise tulemise vahel.

Miks kirjutas Johannes sinu arvates nii palju seitsmenda pitseri sündmuste kohta?
____________________

Uurides Johannese nägemust Ilmutuse 8.–11. peatükis, mõtle, mida me saame
õppida sellest, mida ta nende sündmuste kohta kirjutas.

Salmides Ilmutuse 8:1–6 kirjeldab Päästja seitsmenda pitseri avamist. Johannes
nägi seitset inglit, kellele anti seitse pasunat. „Muistsel ajal kasutati pasunaid
häiresignaalina, lahingusignaalina [sõjaväes] või kuningliku kõrguse saabumise
signaalina. Seetõttu kuulutab pasunahääl midagi väga olulist” (Gerald N. Lund.
Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation. – Ensign, dets 1987, lk 50).

Loe Õpetus ja Lepingute 77:12 ja leia, mida sümboliseerib seitsme pasuna hääl.

Salmides Ilmutuse 8:1–6 tähistab pasunate puhumine erinevate hädade ja hävingu
algust Jeesuse Kristuse teise tulemise ja Tema tuhandeaastase rahuriigi ajal
valitsemise ettevalmistamisel.

Loe läbi järgmised pühakirjakohad, mis selgitavad esimese kuue pasuna häälega
seotud sündmusi. Leia lugedes vastused vastavate salmide kohta käivatele
küsimustele.

Esimene – Ilmutuse 8:7. Mis juhtus esimese ingli pasuna puhumisel
maale langenud rahe ja tule tulemusel?

Teine – Ilmutuse 8:8–9. Millist kolme asja mõjutas teise pasuna
kõlamine?

Kolmas – Ilmutuse 8:10–11. Mis juhtus, kui täht taevast langes? (Pane
tähele, et koirohi on taim. Seda kasutatakse kibeda häda või kurbuse

sümboliseerimiseks [vt märksõna „Wormwood”. – Bible Dictionary].)

Neljas – Ilmutuse 8:12. Millised kolm asja neljanda pasuna kõlamise
järel osaliselt pimenesid?

Viies – Ilmutuse 9:1–3. Mis tuli välja sügavuse kaevust, kui viies ingel
selle avas?

Kuues – Ilmutuse 9:13–16, 18. Kui palju ratsaväelasi osales suures
lahingus, mida Johannes nägi pärast seda, kui kuues pasun oli kõlanud?

Millist osa inimkonnast nägi ta selles lahingus hukkuvat?

Loe Ilmutuse 9:20–21 ja leia, kuidas reageerivad nendes hädades ellujäänud
pahelised.

Ilmutuse 10
Ingel annab Johannesele juhiseid tema misjoni kohta viimsetel aegadel
Ilmutuse 10. peatükk kujutab pausi seitsme pasuna kõlamise kirjelduses ja nendega
seotud nuhtlustest. Me loeme sellest peatükist, et veel üks ingel andis Johannesele
juhiseid.
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Millised on elus mõned kogemused,
mida võib pidada korraga magusaks ja
mõruks? ____________________

Loe Ilmutuse 10:1–3 ja leia, mida ingel
käes hoidis.

Loe Ilmutuse 10:8–11 ja leia, mida Johannesel väikese raamatuga teha kästi. Pane
tähele, kuidas see talle maitses.

Loe Õpetuse ja Lepingute 77:14 ja leia, mida see väike raamat tähistas.

Apostel Johannes oli Jeesuse Kristuse poolt õnnistatud elama kuni Tema teise
tulemiseni ja inimesi Tema juurde tooma (vt Jh 21:20–24; ÕL 7:1–4). Johannese
missioon on aidata Iisraeli lapsi kokku koguda. Mil moel võib see missioon olla
korraga magus ja mõru?

1. Kasuta salme Ilmutuse 10:8–11, et kirjutada pühakirjapäevikusse
vastus ühele või mõlemale murele:

a. Ma olen kuulnud, kui raske on teenida misjonil. Mul on raske vastuseisu
taluda. Ma pole kindel, kas soovin teenida.

b. Olen püüdnud teha, mis on õige. Loen pühakirju, palvetan ja püüan
evangeeliumi jagada, kuid mõned asjad mu elus on endiselt halvasti ja mul
ei ole olnud kedagi, kes tänu minule sooviks Kirikuga liituda. Ma annan
vist alla.

Ilmutuse 11
Johannes näeb kahte prohvetit, kes Jeruusalemmas tapetakse, ja seitsmenda pasuna
puhumist
Ilmutuse 11. peatükk algab apostel Johannese kirjeldusega sündmustest, mis
leiavad aset seitsmenda pasuna kõlamise ja Jeesuse Kristuse teise tulemise vahel.
Sel ajal on pahelistel maa üle suurem jõud ja kontroll ning sõjavägi püüab
Jeruusalemma vallutada. See sündmus on Harmagedooni viimase suure
lahingu osaks.

Johannes kirjeldas Jeruusalemma linna ja ütles, et paganad (need, kes ei sõlmi
Issandaga lepinguid ega pea neist kinni) vallutavad selle 42 kuuks, see tähendab
kolmeks ja pooleks aastaks.

Loe Ilmutuse 11:3–6 ja leia, mida kaks Päästja tunnistajat Jeruusalemmas vahetult
enne Tema teist tulemist teevad.

Neil kahel prohvetil, nagu Eelijal ja Moosesel, on volitus ja vägi sulgeda taevad ja
nuhelda maad. Tuli, mis väljub nende kahe tunnistaja suust, võib sümboliseerida
tunnistuse väge, mida nad jagavad (vt Jr 5:14; 20:9).

Loe Õpetuse ja Lepingute 77:15 ja leia, kes on need kaks tunnistajat.

Loe Ilmutuse 11:7–12 ja leia, mis juhtub nende kahe prohvetiga. Pane tähele,
kuidas reageerivad pahelised.

Loe Ilmutuse 11:13–15 ja leia, mis juhtub pärast seda, kui kaks prohvetit on
surnuist üles tõusnud ja taevasse läinud.
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Kes valitseb maailma pärast seitsmenda pasuna kõlamist (vt Ilm 11:15)?

Me loeme salmidest Ilmutuse 11:16–19, et 24 vanemat, kes istusid Jumala trooni
juures, tänasid ja kiitsid Jumalat õigemeelsetele palga andmise ja paheliste
karistamise eest.

2. Meenuta eelmisest õppetunnist Ilmutuse 7. peatükist leitud
põhimõtet: kui me katsumustes ustavalt vastu peame ja Jeesuse

Kristuse lepituse kaudu puhtaks saame, naudime me selestilist hiilgust
koos Jumalaga. Mõtle täna õpitud seitsmenda pitseri sündmustele. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, kuidas need põhimõtted võivad pakkuda tröösti ja rahu
neile, kes kogevad mõningaid hirmutavaid õnnetusi, mis enne Issanda teist
tulemist juhtuvad.

Vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et
hoolimata meie aja õnnetustest võime oodata Issanda tulemist aupaklikkuse ja
ootusärevusega:

„Vennad ja õed! Me elame ajal, mis eelneb Issanda teisele tulemisele, mida
usklikud läbi aegade ammu oodanud on. Elame ajal, mil peetakse sõda ja
räägitakse kuulujutte sõdadest, mil leiavad aset looduskatastroofid, mil maailm
on segaduses ja ärevuses.

Kuid me elame ka suurepärasel taastamise ajal, mil evangeeliumi viiakse kogu
maailma – ajal, mil Issand on lubanud, et Ta „kasvata[b] üles puhta rahva” [ÕL

100:16] ja relvastab neid „õigemeelsuse ja Jumala väega” [1Ne 14:14].

Me tunneme heameelt nendest aegadest ja palvetame, et võiksime seista vapralt silmitsi raskuste
ja kindlusetusega. Mõne raskused on tõsisemad kui teistel, kuid keegi pole nende eest
kaitstud. ‥

Kuigi Issand meile ikka ja jälle kinnitab, et me „ei pea kartma” [ÕL 10:55], pole sellest maailmast
kaugemale nägeva selge vaatevälja hoidmine alati kerge, kui oleme keset katsumusi. [---]

Meie usk kasvab Päästja maa peale naasmise hiilgava päeva ootuses. Mõte Tema tulemisest
läheb mulle hinge. See saab olema vapustav! See ületab oma ulatuselt ja suursugususelt,
suuruselt ja ülevuselt kõik, mida surelikud silmad on iial näinud või kogenud. [---]

Me laskume aukartuses põlvili. „Ja Issand toob kuuldavale oma hääle ja kõik maa ääred
kuulevad seda” [ÕL 45:49]. „Ja see on hääl, ‥ nagu paljude vete kohin ja nagu suure
müristamise hääl” [ÕL 133:22]. „Ja [siis] Issand, nimelt Päästja, seisab oma rahva keskel” [ÕL
133:25].” (Sinu riik tulgu. – 2015. a kevadine üldkonverents)

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Ilmutuse 8.–11. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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32. ÕPPENÄDAL, 1. PÄEV

Ilmutuse 12–13
Sissejuhatus
Ilmutuse 12.–14. peatükis katkeb apostel Johannese nägemuse kronoloogia.
Johannes nägi nägemust lohest, kes ähvardas naist ja last. Veel kirjutas Johannes
taevas tõusnud sõjast ja maailma kuningriikidest, mis võitlevad Jumala
järgijate vastu.

Ilmutuse 12
Johannesele näidatakse, et Saatan ja tema inglid on alati sõdinud Issanda ja Tema
Kiriku vastu
Ühenda joontega vasakpoolses veerus loetletud ähvardavad ohud ja parempoolses
veerus loetletud viisid, kuidas nende vastu võidelda.

Ähvardavad ohud Ähvardavate ohtudega võitlemise viisid

Päikesepõletus Meeleparandus ja Jeesuse Kristuse usaldamine

Vaenlase sõjamehed Ravim või puhkus

Haigus Päikesekreem või rõivad

Patt ja süü Tõed Ilmutuse 12. peatükis

Saatana mõju Sõjarelvad

Millistega nendest ähvardavatest ohtudest oled sa pidanud hiljuti võitlema? Milline
neist on sinu arvates kõige ohtlikum? Miks? ____________________

Leia Ilmutuse 12. peatükki uurides tõed, mis aitavad sul võidelda Saatana mõju
vastu. Ilmutuse 12.–14. peatükis on katkestus Johannese kirjelduses nägemusest
seitsmenda pitseri sündmustest. Selle pausiga võis Issand aidata Johannesel mõista,
mida tähendavad fraasid maailma valitsus ja meie Issanda valitsus (vt Ilm 11:15).
Joseph Smithi tõlke Ilmutuse 12. peatükile leiad pühakirjajuhist.

Vaata järgmist pilti ja mõtle, milliseid sümboleid see esindab.
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Loe salme Ilmutuse 12:1–2, 5 ja leia,
mis naisega juhtus. (Joseph Smithi
tõlkes on 5. salm tõstetud 3. salmiks.)

Pane tähele, et naise laps karjatas
raudkepiga kõiki paganrahvaid (vt Ilm
12:5).

Loe Ilmutuse 12:3–4 ja leia, mis naist ja
ta last ähvardas.

Mida sa arvad, mida võiksid tähendada
1.–4. salmis kirjeldatud sümbolid?

Loe Joseph Smithi tõlget salmidest
Ilmutuse 12:7–8 (pühakirjajuhis) ja leia,
mida lohe, naine ja laps
sümboliseerivad. Soovi korral kirjuta iga
sümboli tähendus salmide Ilmutuse
12:1–5 juurde.

Lohe sümboliseerib Saatanat (vt JST,
Ilm 12:8), naine sümboliseerib Jumala kirikut ning laps meie Jumala kuningriiki ja
Tema Kristust (vt JST, Ilm 12:7). Sellesse kuningriiki kuuluvad Issanda Kiriku
ustavad liikmed. (Vaata lisaks nende pühakirjasalmide sümbolite selgitusi õpikust
„New Testament Student Manual. Church Educational System manual”, 2014, lk
550–552.)

Mida lohe salmi Ilmutuse 12:4 kohaselt kavatses?

Miks püüab Saatan sinu arvates nii usinalt Jumala kuningriiki ja Kristust hävitada?
____________________

Loe Ilmutuse 12:6 ja leia, mida naine ähvardava lohe pärast tegi.

Kõrbe põgenev naine sümboliseerib Kirikut suure usust taganemise ajal ning pärast
Jeesuse Kristuse ja Tema apostlite surma preesterluse maa pealt äravõtmist.

Pärast seda, kui apostel Johannes nägi lohet naist ja ta last ähvardamas, näidati talle
üht sündmust meie surelikkusele eelnevast elust – kui Saatan ja ta järgijad võitlesid
päästmisplaani ja Jumala pühade vastu.

Loe Joseph Smithi tõlget salmidele Ilmutuse 12:6–11 (pühakirjajuhis) ja leia, mis
juhtus Saatanaga, kui taevas oli sõda, ning kuidas Jumala pühad Saatanast ja tema
järgijatest jagu said. Soovi korral võid leitu ära märkida.

Salmis Ilmutuse 12:4 on kirjas, et lohe saba „pühkis ära kolmanda osa taevatähti”.
See on sümbol Taevase Isa vaimulastest, kes otsustasid järgida Saatanat. „Miikael ja
tema inglid” (Ilm 12:7) on Aadam ja teised Jumala õigemeelsed vaimulapsed.

Kuidas said salmi Ilmutuse 12:7 kohaselt õigemeelsed taevaväed (sina
kaasaarvatud) Saatanast võitu?

Kuhu salmide Ilmutuse 12:8–9 kohaselt Saatan ja tema järgijad pärast nende
vastuhakku saadeti?
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Loe Joseph Smithi tõlget salmidele Ilmutuse 12:12, 17 (pühakirjajuhis) ja leia, kelle
vastu Saatan pärast taevast välja viskamist sõdis.

Selle mõistmine, kuidas me Saatanast maapealsele elule eelnevas elus võitu saime,
aitab meil teada, kuidas saada võitu tema mõjust ja rünnakutest siin maa peal. Me
saame nendest Ilmutuse 12. peatüki salmidest tunda ära põhimõtte: me võime
Saatana mõjust võitu saada Päästja lepituse ja evangeeliumi tunnistusele
ustavaks jäämise kaudu. Soovi korral kirjuta see põhimõte pühakirja.

Vanem James J. Hamula Seitsmekümnest on õpetanud, kuidas Saatan sinu
põlvkonda ründab:

„Meie Isa kõige vapramad ja üllamad pojad ja tütred on hoitud selleks, et nad
võiksid astuda välja nendel viimastel päevadel ning töötada üheskoos meie Isa ja
Tema Pojaga. Nende vaprus ja õilsus tulid ilmsiks eelnevas elus võitluses
Saatanaga. [---]

Saatan teab, et „tal on pisut aega,” [Ilm 12:12] kuna Jumala kuningriik on maa
peal taastatud ning teie olete siia tulnud. Seega kasutab Saatan iga vahendit, mis

tema käsutuses on, et teid patustama meelitada. Ta teab, et kui ta saab teid patustama panna,
saab ta hoida ära teie misjonil teenimise, templiabielu ning tulevaste laste usus kasvatamise, mis
kõik ei nõrgesta ainuüksi teid, vaid ka Kirikut. Ta teab, et miski ei hävita Jumala kuningriiki, kui
ainult tema rahva üleastumised [vt Mo 27:13]. Ärge eksige selles suhtes – selle sõja keskpunkt
olete nüüd teie.” (Sõja võitmine kurja vastu. – 2008. a sügisene üldkonverents)

Kuidas püüavad Saatan ja ta järgijad meid nõrgestada? ____________________

Mõtle, kuidas Saatan korraldab sõda sinu vastu isiklikult.

1. Pane pühakirjapäevikusse kirja mõned viisid, kuidas sa võid
suurendada oma usku Jeesusesse Kristusesse ja tugevdada oma

tunnistust Temast.

2. Vasta pühakirjapäevikus ühele või mõlemale küsimusele:

a. Kirjuta kogemusest, kus sinu tunnistus ja usk Päästja lepitusse aitasid sul
Saatana mõjust võitu saada.

b. Pane kirja oma tunnistus Jeesuse Kristuse lepitusest ja selgita, kuidas lepitus
võib aidata meid sõjas Saatana ja ta järgijate vastu.

Vali välja üks idee või rohkem ning kasuta seda oma võitluses Saatana ja tema
järgijate vastu. Soovi korral kirjuta oma eesmärgid eraldi paberile ja pane see
kuhugi, kus sa seda sageli näed. Kui usaldad Jeesuse Kristuse lepitust, aitab Issand
sul Saatana vastu võidelda.

Ilmutuse 13
Johannes kirjutab maa kuningriikidest, mis saavad Saatanalt väge
Me loeme Ilmutuse 13. peatükist, et Johannes nägi nägemuses raevukaid metsalisi,
kes sümboliseerivad Saatana kontrolli all olevaid pahelisi maiseid kuningriike.
Johannes nägi ka, et nende kuningriikide kaudu saadab Saatan maa elanike
petmiseks korda imetegusid ja näilisi imesid.
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3. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Ilmutuse 12. ja 13. peatükki ning lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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32. ÕPPENÄDAL, 2. PÄEV:

Ilmutuse 14–16
Sissejuhatus
Apostel Johannes nägi nägemuses inglit maa peale tulemas, et Jeesuse Kristuse
evangeelium viimsel ajal taastada. Samuti kuulis ta häält taevast kirjeldamas
õnnistusi, mida naudivad need, kes surevad, olles olnud Issandale ustavad.
Johannes nägi õigemeelsete kokkukogumist ja paheliste kokkukogumist viimsel
ajal ning Jumala kohtumõistmise tulemist paheliste peale.

Ilmutuse 14
Johannes näeb evangeeliumi taastamist ning õigemeelsete ja paheliste
kokkukogumist
Mõnikord kaheldakse, kas maailmas, mis on tulvil pahelisust, õnnetusi ja vägivalda,
on võimalik tunda rahu. Mõtle, mida sa kahtlejatele ütleksid.

Leia Ilmutuse 14.–16. peatükki uurides tõdesid, mis võivad tuua sulle rahu, kuigi sa
elad maailmas, mis on tulvil pahelisust, õnnetusi ja vägivalda.

Me loeme salmides Ilmutuse 14:1–13, et apostel Johannes nägi nägemust viimsest
ajast ehk meie päevist. Ta nägi nägemuses õnnetusi, mis tulevad paheliste peale. Ta
nägi ka seda, mis meie päevil õigemeelsetele rahu toob.

Loe Ilmutuse 14:1–5 ja leia, keda nägi Johannes koos Päästjaga seismas „Siioni
mäel” (Ilm 14:1) ehk Siionis.

Võid meenutada, kuidas õppisid, et 144 000, keda mainitakse 1. salmis, on Iisraeli
kaheteistkümne suguharu ülempreestrid kõigist rahvustest ja nad on pühitsetud
tooma inimesi „Esmasündinu kirikusse” (ÕL 77:11; vt Ilm 7:4–8). Fraas „endid ei
ole rüvetanud naistega” (Ilm 14:4) tähendab, et nad on vooruslikud ehk kõlbeliselt
puhtad. Fraas „nende suust ei ole leitud kavalust” salmis Ilmutuse 14:5 tähendab,
et nad on ausad ja siirad, ning sõna „veatud”, et nad on patust puhtad.

1. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: miks aitab sinu arvates see, et
need 144 000 ülempreestrit on vooruslikud, ausad ja patust puhtad,

neil evangeeliumi teistele viia?

Johannes nägi nägemuse ajal viimsest ajast veel kolme inglit. Loe Ilmutuse 14:6 ja
leia, mis esimesel inglil oli.

President Gordon B. Hinckley kuulutas pärast salmi Ilmutuse 14:6 tsiteerimist: „See
ingel on tulnud. Tema nimi on Moroni” (Stay the Course—Keep the Faith. –
Ensign, nov 1995, lk 70).
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Ingel Moroni ilmus esialgu Joseph
Smithile ja ütles, et Jumalal on talle
tegemiseks tähtis töö (vt JSA 1:29–35).
Mida Moroni salmi Joseph Smith –
ajalugu 1:34 kohaselt Jumala juhatusel
Joseph Smithile rääkis, mis aitas maa
peal igavese evangeeliumi taastada?

Kui tead ingel Moroni rolli taastamisel,
võid paremini mõista, miks on tema
kuju enamiku meie templite tipus.

Ingel, keda salmis Ilmutuse 14:6
kirjeldatakse, võib esindada samuti
kombinatsiooni paljudest taevastest
sõnumitoojatest, sealhulgas
sümboliseerida Moronit, kes aitas
Jeesuse Kristuse evangeeliumi viimsel
ajal taastada (vt Bruce R. McConkie.
Doctrinal New Testament Commentary,
3 kd, 1965–1973, 3. kd, lk 529–531, vt ka
ÕL 13; 110:11–16; 128:20–21).

Loe Ilmutuse 14:7 ja leia, mida ingel
ütles. Fraas „on tulnud tema
kohtutund” viitab ajale, mil Päästja
kõigi maa inimeste üle kohut mõistab.
Tema kohtumõistmine leiab aset nii
Tema teisel tulemisel kui ka viimsel
kohtupäeval.

Me õpime Johannese nägemusest, et
üheks põhjuseks, miks Jumal taastas
Jeesuse Kristuse evangeeliumi, on
see, et valmistada maa elanikke ette
Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks.

Mil moel Jeesuse Kristuse evangeelium
inimesi Tema teiseks tulemiseks ette
valmistab?

Mil viisil on Jeesuse Kristuse evangeelium sulle selles pahelises ja kaootilises
maailmas rahu toonud?

Loe Ilmutuse 14:8–11 ja leia, mida ütlesid teine ja kolmas ingel.

Johannesele õpetati, et Baabülon ehk pahelisus eksisteerib iga rahva hulgas. Fraasi
„langenud on ‥ Baabülon” (Ilm 14:8) üheks tähenduseks on, et saabub päev, mil
paheline maailm saab otsa.

Mõtle, kuidas võib sulle tuua rahu teadmine, et maailma pahelisus saab otsa.

Prohvet Joseph Smith on selgitanud, mida pahelised pärast surma kogevad:
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„Lahkunud hingede suureks viletsuseks vaimumaailmas, kuhu nad pärast surma
lähevad, on teada, et nad on jäänud ilma hiilgusest, mille üle teised rõõmu
tunnevad, mida nad oleksid võinud nautida isegi, ja nad on iseenda süüdistajad”
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 224).

„Inimene on iseenda piinaja ja süüdimõistja. Siit tuleb ka ütlemine, et sellised inimesed lähevad
tule- ja väävlijärve [vt Ilm 21:8]. Pettumuse piin inimese meeles on nii terav nagu tule- ja
väävlijärv.” (Teachings: Joseph Smith, lk 224)

Olles lugenud, mida pahelised pärast surma kogevad, kuulis Johannes taevast
tulevat häält kirjeldamas, mida õigemeelsed pärast surma kogevad.

Loe Ilmutuse 14:12–13 ja leia, mida õigemeelsed pärast surma kogevad.

„Hingavad oma vaevadest” (13. salm) pärast surma tähendab, et me pole enam
koormatud katsumuste, murede ja kurbusega (vt Al 40:12).

Me võime salmidest Ilmutuse 14:12–13 õppida, et kui me elame õigemeelselt,
siis meid õnnistatakse meie tegude eest ja me puhkame pärast surma oma
töödest. Soovi korral kirjuta see põhimõte oma pühakirja salmide Ilmutuse
14:12–13 juurde.

2. Leia, kuidas see põhimõte võib tuua sulle rahu, kuigi elad
maailmas, mis on tulvil pahelisust. Kirjuta pühakirjapäevikusse

paari sõnaga, mis innustaks sõpra, kes võib kahelda, kas tasub elada
õigemeelselt, kui ollakse ümbritsetud pahelisusest.

Me loeme salmidest Ilmutuse 14:14–20, et Johannes nägi selles nägemuses kahte
lõikust. Ta nägi, et esimese lõikuse ajal kogutakse õigemeelsed kokku paheliste
seast (vt Ilm 14:14–16) ning teise lõikuse ajal kogutakse pahelised kokku ja
hävitatakse lõpuks (vt Ilm 14:17–20).

Ilmutuse 15–16
Johannes näeb õigemeelseid selestilises kuningriigis ja seitset nuhtlust viimsel ajal
Salmid Ilmutuse 15:2–4 sisaldavad apostel Johannese edasist kirjeldust sellest, mis
saab neist, kes saavad Saatanast võitu ja päästetakse selestilisse kuningriiki.
Ilmutuse 15. ja 16. peatüki ülejäänud osa sisaldab tema kirjeldust seitsmest
nuhtlusest, mis viimsel ajal pahelisi piinavad. Need nuhtlused eelnevad Issanda
teisele tulemisele.

Johannese nägemuses esindas igat nuhtlust ingel, kes valas välja kuldkausitäie
„kanget Jumala viha” (Ilm 15:7). Loe Ilmutuse 16. peatükist läbi järgmised salmid,
et leida seitse nuhtlust. Kirjelda tabelis vastava numbri järel lühidalt igat nuhtlust:
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1. nuhtlus: Ilm 16:2

2. nuhtlus: Ilm 16:3

3. nuhtlus: Ilm 16:4

4. nuhtlus: Ilm 16:8–9

5. nuhtlus: Ilm 16:10–11

6. nuhtlus: Ilm 16:12

7. nuhtlus: Ilm 16:17–21

Loe Ilmutuse 16:15 ja leia, mida me saame teha, et valmistuda Jeesuse Kristuse
teiseks tulemiseks.

Fraas „hoiab oma riideid, et ta ei käiks alasti” (Ilm 16:15) viitab vaimsele
valmisolekule. Need, kes hoiavad oma riideid ja on vaimselt valmis, kannavad
lõpuks õigemeelsuse rüüsid, mis antakse kõigile, kes on väärilised elama koos
Jumalaga selestilises kuningriigis (vt Ilm 3:3–5; 7:13–17).

Võiksid kirjutada pühakirjas salmi Ilmutuse 16:15 juurde tõe: me oleme
valmistunud Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks, kui oleme valvel ja
vaimselt valmis.

On tähtis meeles pidada, et Issand armastab oma rahvast ja vaatab selle üle viimsel
ajal isegi kohutava hävingu ja suure lahingu keskel. Peaksime olema valvel ja
vaimselt valmis, et saaksime Issanda kaitse ja õnnistuste osaliseks. Kui sa tahad
rohkem teada salmis Ilmutuse 16:16 mainitud Harmagedoonist, vaata pühakirjajuhi
sissekannet „Harmagedoon”.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Ilmutuse 14.–16. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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32. ÕPPENÄDAL, 3. PÄEV:

Ilmutuse 17–19
Sissejuhatus
Apostel Johannes nägi, et vaimne Babülon ehk paheline maailm sõdib Jumala Talle
vastu ja et Tall võidutseb kurja üle. Pühasid kutsutakse tulema välja vaimsest
Babülonist ning puhtaid ja õigemeelseid kutsutakse Talle pulma õhtusöömaajale.
Johannes nägi Jeesust Kristust tulemas suure väega, et hävitada need, kes Tema
vastu võitlevad.

Ilmutuse 17–18
Johannes näeb ette vaimse Babüloni hävingut
Vanem Lynn G. Robbins Seitsmekümnest on õpetanud: „Kiusatusest on kergem
eemale hoida, kui sellele vastu panna” (Avoid It. – Brigham Youngi Ülikooli pühalik
koosolek, 17. sept 2013, lk 1, speeches.byu.edu).

Miks on sinu arvates lihtsam kiusatusest eemale hoida, kui sellele vastu panna?
____________________

Mõtiskle, mis võib juhtuda, kui paneme end olukordadesse, kus peame pidevalt
kiusatustele vastu panema.

Leia Ilmutuse 17. ja 18. peatükki uurides tõde, mis aitab sul teada, kuidas vältida
paljusid maailma kiusatusi ja patte.

Me õppisime Ilmutuse 16. peatükis, et apostel Johannes nägi nägemuses seitset
inglit, kes viimsel ajal paheliste peale nuhtlusi välja valasid. Loe Ilmutuse 17:1 ja
leia, mida üks seitsmest inglist ütles, et ta Johannesele näitab.

Salmi Ilmutuse 17:15 kohaselt kujutavad paljud veed, mille peal naine istub (vt 1.
salm) inimesi ja rahvaid, kelle üle tal on vägi ja võim (vt ka 1Ne 14:11).

Loe Ilmutuse 17:2–6 ja leia sõnad ja fraasid, mis kirjeldavad naist ja tema mõju
maailmale. Sõna hooranud viitab 2. salmis tegudele, mis on amoraalsed ega ole
õigemeelsed.

Kuidas kirjeldatakse 2. salmis naise mõju maa valitsejate ja rahvaste üle?

Mida sümboliseerib sinu arvates salmis Ilmutuse 17:6 pühade ja märtrite verest
joobnud naine?

Salmis Ilmutuse 17:3 kirjeldatud metsaline võib esindada Rooma linna Johannese
päevil, aga ka korrumpeerunud kuningriike ja rahvaid viimsetel päevadel (vt Ilm
17:8–13).

Loe Ilmutuse 17:18 ja leia, mida kujutab naine.

„Suur linn” viitab 18. salmis vaimsele Babülonile (vt Ilm 14:8; ÕL 133:14). Muistse
Babüloni maisuse ja rikutuse tõttu ning seetõttu, et see oli koht, kus Iisraeli lapsed
olid vangis, on pühakirjades Babüloni sageli kasutatud patu, maisuse, kuradi
maapealse mõju ja vaimse vangistuse sümbolina (vt ka 1Ne 13:1–9; 14:9–10).

Loe Ilmutuse 17:14 ja leia, kelle vastu Babüloni järgijad võitlevad.
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Milline on selle sõja tulemus?

Me õpime sellest salmist, et viimsel ajal saab Jeesus Kristus võitu maailma
pahelisusest. Võiksid märkida salmis Ilmutuse 17:14 ära sõnad, mis seda tõde
õpetavad.

1. Pane pühakirjapäevikusse kirja, kuidas võib see tõde sind kui
Jeesuse Kristuse järgijat aidata.

Me loeme salmidest Ilmutuse 18:1–3, et teine ingel kuulutas pahelise Babüloni
langemisest. Loe Ilmutuse 18:4 ja leia, mida Issand oma rahval teha käskis.

Mis põhjusel pidi rahvas Issanda sõnul Babülonist välja minema?

Ühe põhimõttena saame salmist Ilmutuse 18:4 õppida, et enda eraldamine
maailma pahelisusest võib aidata meil vältida pattu ja kohtumõistmisi, mis
pahelistele viimsetel päevadel osaks saavad. Võiksid selle põhimõtte pühakirjas
salmi Ilmutuse 18:4 juurde kirjutada.

2. Vasta pühakirjapäevikus küsimustele:

a. Kuidas aitab taastatud Jeesuse Kristuse evangeelium meil ennast maailma
pahelisusest eraldada?

b. Millised on mõned mured, millega noored võivad silmitsi seista, kui
püüavad ennast maailma pahelisusest eraldada, kuid elavad endiselt nende
keskel, armastavad neid ja käivad läbi nendega, kes nende käitumisnorme
ei jaga?

c. Kuidas on enda eraldamine mõjudest ja tegevustest, mis ei ole õigemeelsed,
aidanud mul ja mu tuttavatel vältida mõningaid maailma kiusatusi ja patte?

Mõtle, millistest mõjudest või tegevustest, mis ei ole õigemeelsed, peaksid sa
ennast eraldama ja kuidas sa seda teed. Palu Taevast Isa palves, et ta aitaks sind, kui
püüad end eraldada mõjudest ja tegevustest, mis ei ole õigemeelsed.

Me loeme salmidest Ilmutuse 18:5–24, et Johannes nägi pahelise Babüloni
langemist ja tema toetajate kurbust.

Ilmutuse 19
Johannes näeb Jeesust Kristust tulemas väega, et hävitada need, kes Tema vastu
võitlevad
Mõtle, milline oleks parim kingitus,
mida sa saaksid oma tulevasele
abikaasale pulmapäeval teha.
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Loe läbi, mida on öelnud vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist: „Parim kingitus, mille saate pulmapäeval oma igavesele kaaslasele
anda, on parim versioon teist endast – puhas ja rikkumata, väärides samasugust
puhtust ka vastutasuks” (Personal Purity. – Ensign, nov 1998, lk 77).

Miks oleks sinu puhtus ja rikkumatus parim kingitus, mida sa saaksid oma
tulevasele abikaasale pulmapäeval teha? ____________________

Ilmutuse 19. peatükk sisaldab abielu analoogiat, mida kasutatakse Päästja teise
tulemise kujutamiseks. Salmide Ilmutuse 19:1–6 kohaselt nägi apostel Johannes, et
õigemeelsed ülistavad Jumalat selle eest, et Ta paheliste üle kohut mõistab.

Loe Ilmutuse 19:7 ja leia, kelle abielust ingel Johannesele kuulutas.

Mida Johannes Talle naise kohta õppis?

„Talle pulmad” (Ilm 19:7) viitavad Päästja teisele tulemisele.

Loe läbi, mida on öelnud vanem Bruce R. McConkie Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumist ja leia, kes on Talle pruut: „Sellel ajajärgul Peigmees, kes on Jumala
Tall, tuleb nõudma oma pruuti, kes on Kirik, mille moodustavad ustavad pühad,
kes on oodanud Tema tagasitulekut” (Mormon Doctrine, 2. vlj, 1966, lk 469).

Mõtle, mil moel sobib abielu sümboliseerima meie lepingulist suhet Jeesuse
Kristusega. Kui sa mõtiskled, siis mõtle sellele, kuidas abielu on suhe, mis nõuab
ustavust, ohverdamist, armastust, pühendumist ja usaldust.

Õpetuste ja põhimõtete üle mõtisklemine
Mõtisklemine hõlmab mõtlemist, mediteerimist, küsimuste esitamist ning hinnangu andmist oma
teadmistele ja sellele, mida sa püüad mõista. Tihti aitab mõtisklemine meil mõista, mida
peaksime tegema, et evangeeliumi põhimõtteid rakendada. Kui jätkad Ilmutuse raamatu
uurimist, võiksid võtta aega, et mõtiskleda salmide üle, mida sooviksid veelgi
põhjalikumalt mõista.

Loe Ilmutuse 19:8–9 ja leia, mida pühad saavad teha, et end Päästja teiseks
tulemiseks ette valmistada.

Puhas lõuend 8. salmis võib sümboliseerida pühadust, puhtust ja õigemeelsust.
Mida me peame tegema selle põhjal, mida sümboliseeriti Talle naise riietuse kaudu,
et valmistuda Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks?

Üks tõde, mida me nendest salmidest õpime, on see, et kui me oleme puhtad ja
õigemeelsed, siis oleme Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks valmis. Võiksid
märkida salmis Ilmutuse 19:8 ära sõnad, mis seda tõde õpetavad.

Pattudest puhtaks saamine ja õigemeelseks muutumine on Jumala and.
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Mõtiskle küsimuste üle: mida on Jumal teinud, et valmistada meile tee, et saaksime
patust puhtaks ja muutuksime õigemeelseks? Miks on sinu arvates su puhtus ja
õigemeelsus parim kingitus, mida sa saaksid Päästjale anda, kui Ta taas tuleb?

Otsusta, mida sa pead tegema, et olla puhas ja õigemeelne, nii et oleksid Issanda
Jeesuse Kristuse tulemiseks valmis. Tegutse iga õhutuse järgi, mille saad.

Loe Ilmutuse 19:10, et leida, kuidas Johannes reageeris, kui kuulis, millest ingel
talle jutlustas. Sellele inglile oli antud Jumalalt volitus rääkida Jeesuse Kristuse
nimel ja Teda esindada.

Mille kohta ingel Johannesele kuulutas, et temal (inglil) ja teistel Jumala teenijatel
oli see olemas?

Prohvetlikult kuulutamise vaim (vt Ilm 19:10) viitab Jumalalt saadud ilmutuse ja
inspiratsiooni annile, mis võimaldab inimesel saada ja rääkida Tema sõnu (vt
märksõna „Prohvetlik kuulutus, prohvetlik kuulutamine”. – Pühakirjajuht,
scriptures.lds.org).

Kuidas sarnaneb tunnistus sinu arvates prohvetliku kuulutamisega?
____________________

Mil moel mõjutab tunnistus Jeesusest sinu ettevalmistusi teiseks tulemiseks?

Loe Ilmutuse 19:11–16 ning leia sõnad ja fraasid, mis kirjeldavad Päästjat Tema
teisel tulemisel. Loe samuti Joseph Smithi tõlget salmile Ilmutuse 19:15.

Salmis Ilmutuse 19:11 mainitud valge hobune sümboliseerib vallutust ja võitu.
Päästja tuleb, et vallutada patt ja pahelisus.

Pane tähele, kuidas on salmis Ilmutuse 19:13 kirjeldatud Päästja riideid. Fraas
„verega kastetud kuub” tähendab, et Tema riided on veripunased. See värv
sümboliseerib paheliste hävitamist Tema tulemisel (vt ÕL 133:46–51) ja võib
tuletada meile meelde ka kannatusi, mida Ta lepituse ajal koges.

Vanem Neal A. Maxwell Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud:

„Kui punane võis Tema rüü olla Ketsemanis, kui veripunane võis olla see keep, kui
Ta oli igast poorist verd valanud!

Pole ime, et kui Kristus tuleb väes ja auhiilguses, tuleb Ta meeldetuletuseks
punastes riietes (vt ÕL 133:48), mis ei tähenda ainuüksi viha viina surutõrt, vaid
on ka meeldetuletus sellest, kuidas Ta kannatas meist igaühe eest Ketsemanis ja
Kolgatal!” (Overcome ‥ Even As I Also Overcame. – Ensign, mai 1987, lk 72)

Joseph Smithi tõlke kohaselt salmile Ilmutuse 19:15 nägi Johannes, et kui Päästja
tuleb kui kuningate Kuningas ja isandate Isand (vt Ilm 19:16), valitseb Ta rahvaid
Jumala sõnaga. Johannes nägi salmides Ilmutuse 19:17–21 nende hävingut, kes
Jumala Talle vastu võitlesid. Pane tähele, et Joseph Smithi tõlge salmile Ilmutuse
19:18 selgitab, et kõik inimesed, nii vabad kui ka orjad, nii pisikesed kui ka suured,
viitavad kõigile, kes Talle vastu võitlevad.

3. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:
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Olen uurinud Ilmutuse 17.–19. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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32. ÕPPENÄDAL, 4. PÄEV:

Ilmutuse 20–22
Sissejuhatus
Apostel Johannes nägi nägemuses tuhandeaastase rahuriigi aega ja viimast
kohtupäeva. Samuti nägi Ta „uut taevast ja uut maad” (Ilm 21:1) ja Jumala selestilist
linna, mis maa peale rajatakse. Johannes lõpetas oma ülestähenduse palvega, et
Issand maa peale naaseks.

Ilmutuse 20
Johannes näeb tuhandeaastase rahuriigi aega ja viimset kohtupäeva
Iga inimene, kes maa peal on elanud,
seisab Taevase Isa päästmisplaani ühe
osana kohtumõistmiseks Jumala ees.
Kujuta ette, milline viimne kohtupäev
sinu arvates välja näeb.

1. Kirjuta
pühakirjapäevikusse, mida sa loodad mõelda ja tunda, kui

kohtumõistmiseks Jumala ees seisad.

Salmides Ilmutuse 20:1–11 on kirjas, et Johannes nägi, et Saatan seotakse
tuhandeaastase rahuriigi ajal ja õigemeelsed tõusevad üles osana esimesest
ülestõusmisest. Ta nägi samuti, et tuhandeaastase rahuriigi lõpus lastakse Saatan
„natukeseks ajaks lahti” (Ilm 20:3). Pärast seda, kui Saatan ja tema järgijad viimast
korda pühade vastu võitlevad, heidetakse ta „tule ja väävli järve ‥ ajastute
ajastuteni” (Ilm 20:10). Seejärel leiab aset viimne kohtumõistmine.

Loe Ilmutuse 20:12 ja leida, kuidas Jumal meie üle kohut mõistab. (Ilmutuse 20:12
on kuldsalm. Võiksid selle eriliselt ära märkida, et seda tulevikus kergesti
üles leida.)

Lõpeta järgmine õpetus, mille sellest salmist õpime: Jumal mõistab meie üle
kohut ____________________ alusel, ____________________.

Raamatud, millele salmis Ilmutuse 20:12 viidatakse, on pühakirjad, Kiriku
ülestähendused päästvate talituste kohta ja eluraamat.

Loe läbi selgitus eluraamatu kohta: „Ühes mõttes on eluraamat inimese mõtete ja
tegude kogum – ülestähendus tema elust. Pühakirjades viidatakse aga ka sellele, et
ustavate kohta peetakse taevast ülestähendust, kus on kirjas nende nimed ja
aruanne nende õigemeelsetest tegudest (ÕL 88:2; 128:7)” (märksõna „Eluraamat”.
– Pühakirjajuht).

Loe Ilmutuse 20:13 ja leia, mis enne viimast kohtumõistmist juhtub.

Pahelised ja need, kes pole meelt parandanud, tõusevad üles viimases
ülestõusmises tuhandeaastase rahuriigi lõpus ja ka nende tegude üle mõistetakse
kohut (vt ÕL 76:85).

2. Mõtle eelneva õpetuse üle, mille ära tundsid (Jumal mõistab meie
üle kohut raamatute alusel, mis on meie tegude kohta kirjutatud).
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Seejärel vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas võib selle õpetuse
mõistmine ja sellesse uskumine mõjutada meie tegusid praegu ja kogu meie elu
jooksul? Mõtle ka sellele, mida sa oma elus saad paremini teha, et valmistuda
viimseks kohtupäevaks ja leida oma nimi eluraamatusse kirjutatuna.

Kuldsalm – Ilmutuse 20:12
3. Kasuta selliseid pühakirjade uurimise vahendeid nagu joonealused

märkused ja pühakirjajuht (scriptures.lds.org), et leida lisaks
pühakirjakohti, mis õpetavad viimsest kohtumõistmisest. Koosta
pühakirjapäevikusse viidete nimekiri. Soovi korral kirjuta need viited pühakirjas
salmi Ilmutuse 20:12 juurde. Kirjuta pühakirjapäevikusse, milliseid tõdesid sa
veel nende pühakirjaviidete kaudu viimse kohtumõistmise kohta õppisid.

Ilmutuse 21
Johannes näeb uut taevast ja uut maad ning Jumala selestilist linna
Mõtle ajale oma elus, mil sa kogesid
suurt kurbust või valu.

Pane kirja mõned asjad, mis võivad
meile elus suurt kurbust või valu
tekitada: ____________________

Leia Ilmutuse 21. peatükki uurides
tõde, mis võib sulle rasketel aegadel
tröösti tuua.

Ilmutuse 21. ja 22. peatükis jätkub
apostel Johannese nägemus
sündmustest, mis leiavad aset pärast
Jeesuse Kristuse teist tulemist.

Loe Ilmutuse 21:1–2 ja leia, mida
Johannes nägi, et juhtub.

Johannese viide uuele taevale ja uuele
maale (vt Ilm 21:1) võib osutada
sündmusele, mis leiab aset Issanda
teisel tulemisel, kui maa muutub
paradiisiks, nagu seda nauditi enne
Aadama ja Eeva langemist. Samuti võis Johannes osutada muutusele, mis toimub
tuhandeaastase rahuriigi lõpus, kui maa muudetakse selestiliseks (vt ÕL 29:22–24).

Loe Ilmutuse 21:3–4 ja leia, mida Jumal oma rahva heaks teeb.

Me õpime nendest salmidest, et Jumal elab koos oma rahvaga ja trööstib neid
ning nad ei koge enam surma, kurbust ega valu.
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Vanem Joseph B. Wirthlin Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on selgitanud, et
Jumal heastab õigemeelsetele kõik sureliku kurbuse ja valu: „Issand hüvitab
ustavatele kõik nende kaotused. Kõik, mis võetakse ära neilt, kes armastavad
Issandat, annab Ta neile tagasi omal viisil. Kuigi see ei pruugi tulla meile soovitud
ajal, võivad ustavad olla kindlad, et iga tänane pisar korvatakse neile
tuhandekordselt õnne- ja tänupisaratega.” (Tulgu, mis tuleb, sa armasta seda. –

2008. a sügisene üldkonverents)

4. Vasta pühakirjapäevikus küsimusele: kuidas võib meid praeguste
raskuste ajal aidata teadmine, et Jumal trööstib oma rahvast ja

heastab nende kurbuse ja valu?

Loe Ilmutuse 21:7 ja leia, mida lubas Issand neile, kes ustavalt võidu saavad.

Millistest asjadest me peame Ilmutuse raamatust viimse aja murede ja katsumuste
kohta õpitu põhjal võitu saama, selleks et elada koos Jumalaga?

Salm Ilmutuse 21:8 kirjeldab mässumeelsete ja nende olukorda, kes pole meelt
parandanud. „Teine surm” on vaimne surm ehk eraldatus Jumalast, mida kogevad
need, kes tahtlikult valguse ja tõe vastu hakkavad.

Loe Ilmutuse 21:9–21 ja leia, kuidas kirjeldas Johannes Jumala selestilist linna.

Loe Ilmutuse 21:22–27 ja leia, milline on Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse juures
viibimine nende jaoks, kes selles linnas elavad.

Ilmutuse 22
Johannes lõpetab oma nägemuse ülestähenduse
Me loeme Ilmutuse 22. peatükist veel apostel Johannese kirjeldust Jumala pühast
linnast. Selles kirjelduses mainis Johannes trooni (vt Ilm 22:1).
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Loe Ilmutuse 22:1–2 ja joonista, mida
Johannes lisaks troonile veel nägi.

Pane tähele, et Johannes õppis, et puu
kandis kogu aeg rikkalikult vilja ja et
selle lehed võisid tervendada rahvaid.
Mormoni Raamatus on kirjas, et nii
Lehhi kui Nefi nägid nägemust
elupuust. Nefi õppis, et nii puu kui ka
elavate vete allikas kujutavad Jumala
armastust (vt 1Ne 11:25). Jumala
armastuse suurimaks väljenduseks on
Jeesuse Kristuse lepitus (vt Jh 3:16; 1Jh
4:9). Puu vili võib samuti kujutada
lepituse õnnistusi, näiteks igavest elu
(vt ÕL 14:7).

Me loeme salmidest Ilmutuse 22:3–12,
et lisaks selestilise linna nägemisele sai
Johannes tunnistuse ka inglilt, kes
rääkis talle, et asjad, mida talle ilmutati,
olid õiged. Ka nägi Johannes, et Päästja tasub kõigile inimestele nende tegude järgi.

Loe Õpetuse ja Lepingute 22:14 ja leia, mida me peame tegema, et meil lubataks
selestilisse kuningriiki siseneda.

„Meelevald süüa elupuust” (Ilm 22:14) tähendab olla vääriline osa saama kõikidest
Jeesuse Kristuse lepituse õnnistustest, sealhulgas igavesest elust.

Me õpime sellest salmist, et kui me peame kinni Issanda käskudest, võime
saada kõik Jeesuse Kristuse lepituse õnnistused ja siseneda selestilisse
kuningriiki. Tema käskudest kinnipidamine hõlmab endas kõikide selestilisse
kuningriiki sisenemiseks vajalike talituste saamist.

Kui mõned lepituse õnnistused, nagu ülestõusmise and, antakse takistamatult
kõigile Jumala lastele, siis teised õnnistused, näiteks igavene elu, saab osaks üksnes
neile, kes püüavad usinalt rakendada usku Jeesusesse Kristusesse, meelt parandada
ja Tema käskusid järgida.

Me loeme salmidest Ilmutuse 22:15–19, et need, kes ei pea kinni Issanda käskudest,
ei saa selestilisse linna siseneda. Jeesus Kristus tunnistas, et Ta andis selle ilmutuse
Johannesele ja Johannes kutsus kõiki tulema tasuta eluvett jooma. Johannes hoiatas
oma lugejaid, et nad ei muudaks tema kirjutatud raamatu sõnumit.

Loe Ilmutuse 22:20 ja leia, mida Johannes Päästjalt palus.

Mida sa arvad Ilmutuse raamatust õpitu kohaselt, miks ootas Johannes innukalt
Issanda tulemist? ____________________

5. Palju õnne Uue Testamendi seminarikursuse lõpetamise puhul!
Mõtle, mida sa oled sel aastal õppinud ja tundnud, ning võta mõni

hetk aega, et kirjutada pühakirjapäevikusse mõned õpetused Uuest
Testamendist, mis sind sel aastal kõige enam on mõjutanud. Samuti pane kirja,
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kuidas on seminaris õppimine mõjutanud su tunnistust. Leia võimalusi õpetada
seda, mida oled õppinud, ja sellest tunnistada.

6. Kirjuta pühakirjapäevikusse tänaste ülesannete lõppu:

Olen uurinud Ilmutuse 20.–22. peatükki ja lõpetanud selle õppetunni (kuupäev).

Küsimused, mida tahaksin veel oma õpetajalt küsida, ning mõtted ja arusaamad,
mida temaga jagada:
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