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Prohvetisõna ja Pühakiri 

Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele 
seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning 

koidutäht tõuseb teie südameis. 2. Peetruse 1:19 

 
Hingamispäev, 27. mai  
Osvald Taroreh (Jakarta, Indoneesia) 

Sissejuhatus. Ettekuulutus, mis ei pannud mööda 

2Pt 1:19−21 

Televisioonis on ilmaennustus. Kas homme sajab vihma või mitte? Ilmaennustajad 
annavad teada, mida nad homseks ette kuulutavad. Arvamuse toetamiseks 
kasutatakse statistikat ja tervet hulka ajaloolist informatsiooni. Mõnikord sajab, nagu 
ennustati, teinekord mitte. Ilmselgelt ei lähe inimeste ettekuulutused alati täide sel 
kombel, nagu oodati. 

Piiblis kirja pandud prohvetikuulutused ei pane kunagi mööda. 

Ka Piiblis on palju ettekuulutusi ja ennustusi, nii Vanas kui ka Uues Testamendis. 
Jeesus, kes oma maapealse elu jooksul kasutas enamikus jutlustes kujundeid ja 
võrdkujusid, rääkis palju ka sellest, mis tulevikus juhtub. Ükskord, kui Ta läks juutide 
paasapüha ajal Jeruusalemma, oli Ta templis ja ajas kõik kaubitsejad välja. Kui nad 
üritasid Teda süüdistada, vastas Ta neile: „Lammutage see tempel, ja ma püstitan 
selle kolme päevaga uuesti!“ (Jh 2:19) Kuigi kõik arvasid, et templit on võimatu 
vähem kui nädalaga üles ehitada, kuulutas Jeesus tegelikult ette, et Ta sureb ja Ta 
äratatakse kolmandal päeval üles – ja just nii toimuski! 

Mõned Peetruse kirjutistest on väga sarnased sellega, mida Jeesus oli 
prohvetlikult kuulutanud. Neis kirjutistes peegeldub see, mida Peetrus oli Jeesuselt 
õppinud. Kuna oleme praegu lõpuajas, manitseb Peetrus meid end ette valmistama, 
sest lõpp on lähedal (1Pt 4:7), mis on üsna sarnane sellega, mida ütles Jeesus Mt 
24:14. Sel ajal on „pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi“ (2Pt 
3:3) ning me peaksime olema sellest väga teadlikud. Meil tuleb ka hoiduda 
„valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad 
hundid“ (Mt 7:15). 

Inimeste ennustused tulevaste sündmuste kohta võivad täitumata jääda. 
Ettekuulutused ei täitu alati. Kuid Piiblis kirja pandud prohvetikuulutused ei pane 
kunagi mööda. See, mida oleme õppinud, näitab, et ainus asi, mida teha, on uskuda, 
et kõik läheb täide nii, nagu on Piiblis kirjutatud. Kui õpime sel nädalal edasi, 
annavad õppetunnid Peetruselt meile rohkem arusaamist. 
 
Pühapäev, 28. mai 
Ronie Panambunan (Bekasi, Indoneesia) 

Tõendusmaterjal. Veel kindlam prohvetisõna 

1Pt 1:13; 2Pt 1:16−21 

Selle kirja kirjutas kalur Peetrus, keda kutsuti Issanda Jeesuse Kristuse apostliks 
(1Pt 1:1). Ta oli impulsiivne, ninakas ja liialt enesekindel, kuid ometi oli ta tõeline, 
armastav ja ustav jünger. Ta oli kõigist jüngritest üks kõige värvikamaid tegelasi ning 
tüüp, kellega suur osa meist suhestub oma isikliku distsipliini seesmistes ja välistes 
konfliktides. 

Peetrus oli kõigist jüngritest üks kõige värvikamaid tegelasi. 

Kuidas prohvetid oma tarkuse said? Kui palju said nad aru sellest, mida nad 
kirjutasid? Kuidas erineb meie arusaamine prohvetite omast (1Pt 1:12, 13)? Mis on 

http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:19
http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:19-21
http://www.piibel.net/#q=Jh%202:19
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:7
http://www.piibel.net/#q=Mt%2024:14
http://www.piibel.net/#q=Mt%2024:14
http://www.piibel.net/#q=2Pt%203:3
http://www.piibel.net/#q=2Pt%203:3
http://www.piibel.net/#q=Mt%207:15
http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:13
http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:16-21
http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:1
http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:12,%2013


  10. õppetükk, 27. mai − 2. juuni 2017 2 

mõni asi, mida Piibel Peetruse sõnul ei ole (2Pt 1:16, 20, 21)? Mis see on (salmid 19, 
21)? Mida sa õpid selle kohta, kuidas on Piibel meieni jõudnud (salmid 20, 21)? 

Peetrus meenutab, et kogu Pühakiri on Jumala sisendatud. See ei võimalda meil 
otsustada, missugused Pühakirja osad on Jumala sisendatud ja mis inimeste 
väljamõeldud. Aga mida üldse tähendab „Jumala sisendatud“ ehk „Jumala poolt sisse 
puhutud“? Väljend „Jumala sisendatud“ (2Tm 3:16) on tõlgitud kreekakeelsest sõnast 
theopneustos. Juhtlõnga saamiseks võime vaadata tagasi Aadama aega. Aadam, 
esimene inimene, oli „Jumala poolt sisse puhutud“ – see tähendas, et Jumal oli sõna 
otseses mõttes temasse eluhinguse puhunud. Seega oli Aadama elu Jumala 
sisendatud. See on põhjus, miks temast sai elav hing. Seepärast nimetatakse Piiblit 
Jumala Elavaks Sõnaks. Sellel on vägi veenda, noomida ja õpetada meid, kuidas 
kasvada Jumala täiusesse. 

2Pt 1:19−21 määratleb prohvetliku anni. See on autoriteetne kõnelemine Jumala 
nimel, ükskõik kas tulevikusündmusi ennustades või Jumala tahet kuulutades. 
Prohveti olemuses ei ole vältimatult oluline ennustamine, samuti ei ole kõik 
prohvetlikud sõnad ettekuulutused. Mõned sõnad võivad olla hoiatused või 
nõuanded, mille on prohveti Püha Vaimu sisendusel andnud. Prohvet või kõneleda 
minevikust, olevikust või tulevikust. 

VASTA 

1. Kas meil on sarnaselt mineviku prohvetitega võimalik saada Jumalalt 
prohvetikuulutusi selle kohta, mis lõpuajal toimub? 

2. Me usume, et Ellen White’i kirjutised on Jumala prohvetkuulutuste annid meile. 
Kuidas saame seda praktiliselt tutvustada teistele, kellel ei ole samasugune 
tõekspidamine? 
 
Esmaspäev, 29. mai 
Elvis Sumanti (Airmadidi, Sulawesi Utara, Indoneesia) 

Logos. Koidutäht meie südames 

Js 5:20; Jh 1:5; Ef 5:8; Ilm 2:28; 22:16 

Pimeduses elamine (1Ms 1:2; Ii 3:5; 30:26, 27; Õp 2:13) 

Piiblis seostatakse pimedust tingimustega, kust puudub elu (1Ms 1:2), Jumala 
vastu mässamise tagajärgedega (2Ms 10:21), Jumalale selja pööramisega (Õp 2:13), 
surmaga (Ii 3:5; 10:21; Ps 107:10) või ebameeldiva olukorraga, millesse Jumala 
rahvas satub (Ii 30:26, 27; Ps 143:3). Esimesed kolm seost tulenevad Jumala 
puudumisest, kuid viimane juhtub Jumala rahvaga ka siis, kui neil on Temaga 
lähedane suhe. Need salmid kirjeldavad, kuidas pimedus võib tabada igaüht, ükskõik 
kas ta on õige või õel, kas ta valib selle või mitte. 

Nutuöö lõpeb ja Jeesus muudab selle rõõmurohkeks hommikuks. 

Hoolimata sellest, kes pimedust kogeb, on pimedus ebameeldiv, tülikas ja 
ebamugav. Jumal ise näeb, et inimkonna jaoks on valgus parem (1Ms 1:3, 4). 
Seepärast otsustas Ta omal algatusel valgustada neid, kes on pimeduses, et nad 
võiksid sellest välja tulla. Kas sa oled pimeduses oma valikute tõttu? Või oled sa 
pimeduses hingevaenlase tõttu, nagu seda kogesid Iiob ja Taavet (Ii 30:26, 27; Ps 
143:3)? 

Pimedusest valgusesse (1Ms 1:2−4; 2Ms 19:4−6; 1Pt 2:9) 

Enne kui Jumal alustas loomistööd, oli maa „tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse 
peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal“ (1Ms 1:2). Seega alustas Jumal esimese 
nädala alguses valguse loomisega. Kui tekkis valgus ja see peletas pimeduse, nägi 
Jumal, et valgus on hea (1Ms 1:3, 4). 
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Igal pool, kus on pimedus, alustab Jumal sellega, et toob valguse. Iisraeli rahvas 
oli Egiptuses orjuses olles pimeduses, enne kui Jumal tõi nad välja, et nad oma 
eriliseks rahvaks teha (2Ms 19:4−6). Sellest sai analoogia sellele, kuidas Jumal 
kutsub oma rahvast, vaimulikku Iisraeli „pimedusest oma imelisse valgusse“, oma 
eriliseks rahvaks (1Pt 2:9). 

Võib-olla oleme otsustanud Talle vastu hakata või Ta üldse arvestusest välja jätta 
ning elame seepärast pimeduses. Võib-olla oleme minevikus teinud vale otsuse ja 
meie südametunnistus on seetõttu pimenenud. Võib-olla oleme kahetsusväärsetes 
oludes, silmitsi kibestumise, pettumuse või vältimatute kehvade olukordadega. 
Ükskõik kui paksus pimeduses me oleme, Jumal annab hea meelega meile valguse 
ja toob meid „pimedusest oma imelisse valgusse“. 

Kristus − valgus (Ps 119:105; Js 42:16; Jh 1:14; 2Pt 1:19) 

Neile, kes on pimeduses annab Jumal oma sõna „jalale lambiks ja valguseks … 
teerajal“ (Ps 119:105). Selleks, et näidata inimkonnale Jumala Elavat Sõna, sai 
Jeesus ise „lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Tema on tõeline valgus, kes suudab 
meie pimeduse hajutada. Ammu enne seda, kui Kristus lihaks sai, kuulutas prohvet 
Jesaja prohvetlikult, et Tema pannakse „paganaile valguseks, et [Tema] pääste 
ulatuks ilmamaa ääreni“ (Js 49:6) Peale selle pidi Kristus „avama pimedate silmi, 
vabastama … pimeduses istujaid vangikojast“ (Js 42:7) ning muutma „pimeduse 
nende ees valguseks ja konara tasaseks“ (salm 16). 

Kuna prohvetikuulutused olid Jeesuse elus täitunud, rõhutab Peetrus, et me 
peame panema tähele kindlat prohvetisõna „nagu lampi, mis paistab hämaras 
paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb [meie] südameis“ (2Pt 
1:19). Peetrus soovitab neil, kes on pimeduses, suunata pilgu Jeesusele, Temale, 
kes täidab kõik Vana Testamendi prohvetikuulutused. Selles salmis näitab Peetrus 
meile valguse suurenemist. 

Kuigi oleme pimeduses, ei tohi me lasta sel oma elujõudu ära võtta. Jumal aga 
astub esimese sammu, et anda meile piisavalt valgust juhtimaks meid „õigete rajale“, 
mis „on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud“ 
(Õp 4:18). Kui Jumal annab meile veidi valgust, peame seda hoidma ja tähele 
panema ning pöörama pilgu hetkeolukorralt valgusele, mis on Tema Sõnas ilmutatud. 
Me peame selle külge klammerduma ning pühendama sellele oma mõtted ja 
püüdlused. Sellest väikest valgusest saab kindlasti Koidutäht ja Õiguse Päike. 
Nutuöö lõpeb ja Jeesus muudab selle rõõmurohkeks hommikuks. 

Kristus, Särav Koidutäht, valgustab meie pimenenud südant ja südametunnistust. 
Tema, kes annab uue päeva, annab meile uue elu, kui võtame Tema sõnu kuulda. 
Kui Päike tõuseb ning meie südames ja elus koidab päev, toob Ta meile 
tervenemise. Pimedus muutub valguseks, öö päevaks ja kurvastus rõõmuks. 
Üksainus eesmärk on, millepärast peab paistma meie „valgus inimestele, et nad 
[meie] häid tegusid nähes ülistaksid [meie] Isa, kes on taevas“ (Mt 5:16). 

VASTA 

1. Missugused valikud või asjaolud on võib-olla sundinud sind pimeduses elama? 

2. Mis takistab sind lasmast Kristust sinu südamesse paista ja pimedust hajutada? 

3. Mil kombel saad lasta oma valgusel paista teistele, et nad võiksid Jumalat kiita 
ja ülistada? 
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Teisipäev, 30. mai 
Darryl Timothy (Jakarta, Indonesia) 

Tunnistus. Kristus ja Tema evangeelium on keskpunktis 

1Pt 1:10−12 

Peetrus oli Kristusest kuulutades toonud ette tõendid Vanast Testamendist; 
Stefanos oli toiminud samuti. Ka Paulus pöördus oma töös Pühakirja tekstide poole, 
milles oli ette kuulutatud Kristuse sünd, kannatused, surm, ülestõusmine ja 
taevaminek. Moosese ja prohvetite inspireeritud tunnistuste kaudu tõestas ta, et 
Naatsareti Jeesus on Messias, ning näitas et juba Aadama päevist saadik on 
Kristuse hääl kõlanud patriarhide ja prohvetite kaudu.“1 

„Missugune õppetund Jumala rahvale kristlikul ajastul!“ 

„Evangeeliumi kuulutamise suur töö lõpeb mitte väiksema Jumala väe 
avaldumisega kui see, mis saatis selle algust. Prohvetikuulutused, mis täitusid varase 
vihma väljavalamisel evangeeliumitöö algul, täituvad uuesti hilise vihma ajal töö lõpul. 
Need on „hingamiseajad“, mille poole vaatas apostel Peetrus, kui ta ütles: 
„Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid 
kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse.“ (Ap 3:19, 20)“2 

„Peetrus ütleb: „Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, 
kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille 
kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette 
Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, 
vaid teile, teie teenimiseks.“ (1Pt 1:10−12) Missugune õppetund Jumala rahvale 
kristlikul ajastul! Need pühad jumalamehed „juurdlesid“ nende ilmutuste üle, mis anti 
veel sündimata põlvkondadele. Missugune noomitus maailma armastavale 
ükskõiksusele, mis teatab südamerahuga, et prohvetikuulutusi ei ole võimalik 
mõista.“3 

VASTA 

1. Miks on alati oluline keskenduda prohvetikuulutuste arutlemisel Jeesusele ja 
evangeeliumidele? 

2. Kuidas saame õpetada noorematele põlvkondadele, kuidas teada ja mõista 
lõpuaja prohvetikuulutusi ajal, mil nad oma noorusest rõõmu tunnevad? 
 
Kolmapäev, 31. mai 
Ramon J. Tengkano (Jakarta, Indoneesia) 

Praktiline juhend. Päike tõuseb 

2Pt 1:19 

Üks vanimatest inglise kõnekäändudest ütleb: „Hobuse võib vee äärde viia, kuid 
jooma ei saa teda sundida.“ See aforism kehtib kindlasti kristliku elu kohta. Inimene 
võib hõlpsasti omaks võtta kristlikud tegevused, nagu näiteks kirikus käimine, kristlike 
laulude laulmine, Piibli omamine või isegi piiblisalmide päheõppimine. Kuid tõeline 
usk päästvas suhtes Kristusega on täiesti teine asi. 

Jumala auhiilgus murdis läbi pimeduseloori Peetruse südamesse. 

Peetrus vestles, einestas ja rändas koos Jeesusega mõnda aega. Ta nägi 
Kristuse imesid ja oli isegi valmis oma Õpetaja eest surema. Hoolimata lähedasest 
suhtest Jeesusega ei arenenud ehtne usk Peetrusel enne tõelist pöördumist. See 
usu puudumine andis suurema usalduse endasse ja väiksema Jumalasse. Kui 

                                            
1 Ellen G. White, „Apostlite teod“, orig lk 221, 222. 
2 White, „Suur võitlus“, orig lk 611, 612. 
3 White, „From Here to Forever“, lk 214. 
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Peetrus lõpuks Jeesust kolm korda salgas, tõi Päästja kurbus Peetruse 
eneseusalduse pärast Peetruse meeleparandusele. Alles siis „oli Peetrus jõudnud 
pöördepunkti ning ta kahetses oma pattu kibedalt. … Nüüd oli tema eneseusaldus 
kadunud.“* 

Kuke kiremine andis märku, et on koit ja päike hakkab tõusma. Samamoodi nagu 
päikesevalgus tungis läbi ööpimeduse murdis Kristuse näolt särav Jumala auhiilgus 
läbi pimeduseloori Peetruse südamesse. Selle valguse abil nägi ta oma viletsust. 

Peetrus järgis Pühakirja õpetusi. Aga sellest kõigest polnud talle mingit kasu enne, 
kui tema südames tõusis Koidutäht ja Kristus ilmutas talle tema vead. Ehtsa usu tõttu 
ei usaldanud Peetrus enam iseennast, vaid tal oli täielik usaldus Jumalasse. „Kui 
inimesed mõistavad enda tühisust, on nad valmis võtma endale Kristuse õiguse 
rüüd.“**  

Kui paneme tähele Sõna ja lubame selle Autoril Jeesusel Kristusel, Koidutähel ja 
Õiguse Päikesel, oma südames tõusta, siis kogeme tõelist meeleparandust nagu 
Peetrus. Siis paneb Kristus oma usu meisse tegutsema, selle usu, mis kaotab 
eneseusalduse ja rajab usalduse Jumalale. 

VASTA 

1. Kas sa soovid saada elu muutvat kogemust, nagu oli Peetrusel? 

2. Mis annab märku sellest, et Päike on inimese südames tõusnud? 

3. Missugust usku loodame Piibli lugemisest saada? 
 
Neljapäev, 1. juuni 
Gilbert Sigar (Jakarta, Indoneesia) 

Arvamus. „Järgi mind“ 

2Pt 1:16−21 

1980ndatel tegi BBC telesarja „Follow Me!“ (Järgi mind) See oli saade, mis aitas 
vaatajatel õppida inglise keelt praktilise, igapäevase vestluse kaudu. Saade sai väga 
populaarseks ja seda vaadata paljudes riikides. Miks see saade inimestele nii 
meeldis? Kas asi oli lahedast briti aktsendis? Või hoopis hästi valitud tekstis? 

Inimestele hakkavad asjad meeldima ning nad järgivad neid mitmel eri põhjusel. 
Põhjus võib olla tugev ja tundlik, aga ka nõrk ja ebapraktiline ning mõnikord võivad 
inimesed teha seda täiesti ootamatul põhjusel. Hästi on näha, kuidas inimesi mõjutab 
sotsiaalmeedia ning reaktsioonid sellele, mida nad näevad või kuulevad või millesse 
nad usuvad. 

Mõni ei hooli sellest, mis tema ümber toimub. 

Järgijatel on oluline roll, mis mõnikord on olulisem kui juhi oma. Barbara Kellerman 
jaotab oma raamatus „Followership“ järgijate tüübid viide kategooriasse: (1) 
eraldatud, kes ei tea midagi juhist või on nende teadmised piiratud; (2) pealtvaatajad, 
kes teavad, mis toimub, kuid kes otsustavad mitte osaleda; (3) osalejad, kes on 
mingil moel seotud; (4) aktivistid, kellel on juhi suhtes tugevad tunded ja kes 
tegutsevad vastavalt; (5) paadunud, kes on valmis oma juhi nimel kõigega riskima. 

Sarnaseid omadusi võib näha ka neis, kes järgivad Jeesust. Neid on näha meie 
ümber ja isegi koguduses. Mõni ei hooli sellest, mis tema ümber toimub, samas on 
teisi, kes eelistavad kõrvale hoida ja jälgida. Mõnele meeldib osaleda ning oma juhti 
ja organisatsiooni aidata (või neile vastu seista). Mõni on innukas ja energiline, teine 
on oma juhile andunult pühendunud ning valmis tema ürituse nimel kõigeks. 

                                            
* White, „Conflict and Courage“, lk 321. 
** White, „The Faith I Live By“, lk 111. 

http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:16-21
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Peetrus ja Paulus kirjutavad Jeesusest veendunult ja kindlustundega. Nad usuvad 
kindlalt Temasse ja Tema õpetustesse. Jeesuse sõnum meile on väga selge. 
Seesama sõnum, mida enne meid anti korduvalt Peetrusele, käib ka meie kohta 
tänapäeval: „Sööda mu lambaid.“ 

VASTA 

1. Kuidas on meiega tänapäeval? Meil ei ole vedanud nii nagu Peetrusel, kes 
suhtles otse Jeesusega, kui Ta oli maa peal. Kas me järgime? 

2. Missugune on meie väljakutse täna? Kuidas saame aidata Jeesuse lammaste 
eest hoolitsemisel ning mõjutada neid Teda järgime? 
 
Reede, 2. juuni 
Nathan Brown (Melbourne, Austraalia) 

Uurimine. Koidutähte järgides 

Ilm 2:28; 22:16 

KOKKUVÕTE 

Ebakindlas maailmas oli Peetrus leidnud ühe asja, millele oma elu rajada. Ta 
kohtus Jeesusega, ta järgis Jeesust. Jeesus andestas talle ja andis talle ülesande. 
Kuid ta leidis Jeesuse ka Piiblist. Heebrea prohvetite sõna tunnistas sellest, kes on 
Jeesus, mida Ta on teinud ja mida Ta veel teeb. Nii sai Peetrus oma kogemuses 
näha, et Jumala Sõna on täitnud ja täitub ka edaspidi. Meie ebakindlust täis 
maailmas soovitab Peetrus meile sedasama kindlustunnet, mis on Jeesuses ja 
Jumala Sõnas, mis tunnistab Temast ja annab meile lootuse Temas. 

TEGEVUSED 

 Kogu ilmaennustusi iga nädalapäeva kohta, näiteks kohalikust ajalehest. Võrdle 
ennustatud ilma tegeliku ilmaga. Kui täpsed olid need ilmaennustused? Uuri 
välja, kuidas ilma ennustatakse ning miks võivad ennustused nädala jooksul 
muutuda. 

 Palu rajaleidjate juhil või mõnel teisel oma koguduse kogenud looduseinimesel 
näidata, kuidas saab tähti navigeerimisel kasutada. Kuidas sümboliseerib see 
Jeesust kui meie Koidutähte? 

 Kirjuta jutlus samas stiilis, nagu on Peetruse jutlus Ap 2:14−40. Kui sinu kodu 
või kiriku juures on grupp uudishimulikke inimesi, kes küsivad, mida sa usud, 
ning on Jeesusest vaimustuses, kuidas selgitaksid sa oma usku sellises 
kontekstis, et see oleks sinu kogukonna elanikele arusaadav? 

 Loe läbi erinevad Piibli kirjakohad valguse ja pimeduse kohta, mida uuriti 
esmaspäevases osas. Loo kunstiteos (vahend omal valikul), mis illustreeriks üht 
või mitut neist valguse-pimeduse kujunditest. 

 Külasta koguduse töökoosolekut ja kui on võimalik, küsi, kuidas saab kogudus 
muuta Jeesuse kesksemaks kõiges, mida kogudus teeb. 

LISALUGEMINE 

Mt 16:13−20; Ap 2:14−41. 

Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, 3. peatükk; „Suur võitlus“, 22. peatükk; „Tee 
Kristuse juurde“, 10. peatükk. 

Bryan Ball, „Kas Piiblit saab ikka veel uskuda?“ , 6. peatükk. 

Lee Strobel, „The Case for Christ“, 10. peatükk. 

http://www.piibel.net/#q=Ilm%202:28
http://www.piibel.net/#q=Ilm%2022:16
http://www.piibel.net/#q=Ap%202:14-40
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http://www.piibel.net/#q=Ap%202:14-41
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