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Valeõpetajad 

... kes, tõotades teistele vabadust, on ise kaduvuse orjad; sest kellele on keegi 
alistatud, selle orjaks ta on saanud. 2. Peetruse 2:19 

 
Hingamispäev, 3. juuni 
Cecily Daly (Huntsville, Alabama, USA) 

Sissejuhatus. Veeta allikad ja ummistunud või kinni külmunud 
kraanid 

2Pt 2:17 

Sõna kirjeldab veeta allikaid ja ummistunud või kinni külmunud kraane 
peegeldamaks sügavat pettumust, mis tõstatab mõningaid küsimusi. Kuidas tulla 
toime pettumusega? Kas võtta seda kaine mõistusega või plahvatada, sest unistuste 
inimene või tobe asi on alt vedanud? 

Üks analoogne olukord. Peaaegu kõigil on kindel usaldus, et õpetaja või õppejõud 
edastab teadmisi ausalt, nii et vaeva nägevad õppurid suudaksid ära teha eksamid 
või rakendada neid põhimõtteid ja õppida akadeemiliste eesmärkide saavutamiseks 
vajalikke mõisteid. Kuid vahel on südametunnistuseta inimesi (valeõpetajaid), kes on 
sellesse valitud seltskonda sisse imbunud. Kummalisel kombel leidub selliseid 
soovimatuid isikuid ka koguduses ning kahjuks toovad nad endaga kaasa ohtlikke 
eksiõpetusi. Piibel viitab neile kui „veeta pilvedele“ (Jd 1:12) või „veeta allikatele“ (2Pt 
2:17). 

Teise võimaluse Jumala südameheadus katab meie läbikukkumised. 

Kristlased on vaimuliku vee allikad. Valeõpetajad esitavad näiliselt tõde, kuid ilma 
Püha Vaimu väe, tõsise meeleparanduse ja innuka pühendumiseta ei suuda nad 
seda teha, sest nad on teistsugusel missioonil − missioonil, mille organisaator on 
Jumala vaenlane. Seetõttu kuulutavad nad mõningast tõde, mis on eksitusega 
segatud. Nad on tühjad anumad, kust puudub vaimulik vesi, ning lõpuks mõistetakse 
nad hukka sõnadega: „Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest.“ (Mt 
7:23) 

Selle kvartali õppetükkidest näeme, et tormakas Peetrus, kes salgas jõhkralt 
Kristuse sai Jumala päästva armu läbi uue võimaluse „toita lambaid“, sest teise 
võimaluse Jumala südameheadus katab meie läbikukkumised. 

Selle nädala õppetükis kohtud vähem tormaka Peetursega, keda muudab 
mõistlikuks Jumala arm, kui ta püüab toita Jumala lambaid. 2Pt 2:1−3, 12−22 annab 
ta nõu hoidud  meid ümbritsevatest valeprohvetitest ja koguduses olevatest 
valeõpetajatest. Ta lõpetab nii: „Issanda päev tuleb nagu varas. ... Olge seda 
oodates toimekad. … Kasvage meie Issanda … armus ja tundmises!“ (2Pt 3:10, 14, 
18) 

VASTA 

1. Kuidas tunda ära valeõpetajad? 

2. Kuidas kasvada pidevalt Jumala armus ja tundmises? 
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Pühapäev, 4. juuni 
Terrell Holder (Huntsville, Alabama, USA) 

Logos. Aeg heita uus pilk 

5Ms 13:1−5; Ps 26:4, 5; Mt 7:15−20; 1Jh 4:1 

Väärjumalateenistus (5Ms 13:1−5) 

5Ms 13:1−5 tutvustatakse valeprohvetite ja valeprohvetluse tunnuseid. 
Valeprohvetite või valeõpetajate tuvastamiseks tuleb vaadata neid, kes ennustavad 
unenägude abil ja kuulutavad märke või imesid. Nende kuulutatud sündmused 
võivad aset leida, kuid nad julgustavad inimesi teise jumalaid järgima. 1Sm 16:7 on 
kirjas: „Issand ütles Saamuelile: „Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma 
olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis 
on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.““ Siit selgub, et Jumal juba tunneb 
igaühe südant. Meil ei ole vaja ühtki inimest ütlema seda, mis Jumalal meie jaoks 
plaanis on. 

Jumal on andnud igaühele loa uurida järele, mida õpetatakse. 

Inimesed peavad ise tundma, kes on Jumal, et neid ei eksitaks see, mida nad 
kuulevad. 2Tm 2:15 antakse meile nõu: „Püüa hoolega osutuda Jumala ees 
kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti.“ See 
on kõige tähtsam. Nii et praegu on aeg heita uus pilk ja seekord sügavuti. 

Õiged ja valed prohvetid Uues Testamendis (Mt 7:15−20) 

Matteuse evangeeliumis näidatakse sama asja, kuid veidi peenemal moel. 
Valeprohveteid on rohkem kui võiks arvata, neid leidub isegi otse koguduses. Nad 
teesklevad ja nimetavad end Jumala lapseks, kui nad ei ole seda. Kuigi neid ei 
pruugi olla kerge märgata, on Jumal andnud meile juhised, mille abil neid tuvastada: 
„Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju 
ohakailt? Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea 
puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna 
head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast!“ 
(Mt 7:16−20) See tähendab, et nende iseloomust paistab, kas neil on Vaimu vili, 
mida kirjeldatakse Gl 5:22, 23. 

2Kr 11:13−15 lisatakse: „Sest niisugused inimesed on valeapostlid, petised 
töötegijad, kes on moondanud ennast Kristuse apostleiks. Ja see ei ole ime, sest 
saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka 
tema teenrid endid moondavad õiguse teenriteks. Nende eluots tuleb nende tegude 
järgi!“ Siin näeme, et Saatan püüab isiklikult Jumala rahvast petta. Ta ilmub tõega, 
kuid tal on alati midagi, mis ei pärine Jumala Sõnast. Pärast loomist ütles ta Eevale: 
„Te ei sure, kindlasti mitte.“ (1Ms 3:4) Sageli on valeinfo Jumala kohta väga salakaval 
ja seda ei ole võimalik hõlpsalt eristada, sest see kõlab nagu tõde. 

Mida ootab meilt Jumal (2Pt 2:1; 1Jh 4:1) 

1Jh 4:1 väljendatakse selgelt, mida tuleb teha selleks, et kindlaks teha, kas õpetus 
on vale või õige: „Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas 
nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma.“ Jumal on 
andnud igaühele loa uurida järele, mida õpetatakse. Me peame võrdlema Piiblis 
kirjutatuga seda, mida religioossed õpetajad õpetavad, et näha, kas see on Jumala 
Sõnaga kooskõlas. Me peame kontrollima järele, et teada saada, kas peaksime meile 
antud õpetusi järgima või mitte. 2Pt 2:1 on kirjas: „Aga rahva seas oli ka 
valeprohveteid, nõnda nagu teiegi sekka tuleb valeõpetajaid, kes vargsi toovad sisse 
hukutavaid eksiõpetusi ja salgavad ära Issanda, kes on nad vabaks ostnud. Nad 
tõmbavad iseeneste peale äkilise hukatuse.“ Üks võimalus eristada Piibli õigeid 
õpetajaid neist, kes esitavad Jumala nimel valeväiteid, on selline: kui eitatakse 
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Jumala ja Kolmainsuse väge või kõike, mida Jumal esindab, siis teame, mis on õige 
ja mis vale. 

Jumala lahendus (Ps 26:4, 5) 

Ps 26:4, 5 on Taavet kirjutanud, kuidas suhtuda neisse, kes on valelikud, 
silmakirjalikud ülekohtutegijad. Ta ütleb, et ta ei istu nendega koos ega suhtle 
nendega. See on parim, mida saavad usklikud teha. Meie kui kristlased võime olla 
maailmas, kuid mitte maailmast. Jumal on andnud juhtnöörid ja öelnud isegi nii: 
„Hoiduge igasuguse kurja eest!“ (1Ts 5:22) See on lahendus – Jumala lahendus − ja 
võidutee. 
 
Esmaspäev, 5. juuni 
Gwendolyn Woods (Huntsville, Alabama, USA) 

Tunnistus. Ohtudega silmitsi 

2Pt 3:9 

Valeprohvetid ja -õpetajad on Jumala koguduses tänapäeval samasugune 
probleem nagu koguduse eksistentsi algusaastatel. Jeesus hoolitses oma koguduse 
eest nii, et õpetas välja 12 jüngrit ning hoiatas usklikke, et neid valekarjaste eest 
kaitsta. Peetrus – kaheteistkümnest jüngrist kõige impulsiivsem, see, kes Kristuse 
salgas – ennistati ametisse ja talle anti püha kohus karja toita. 

„Apostel hoiatas kogudust pühalikult väärprohvetikuulutuste tõrviku eest.“ 

„Mõne aasta jooksul pidid paljud, kes olid koguduses tegutsenud juhtide ja 
õpetajatena, jätma oma elu evangeeliumi pärast. Peagi pidid karja sekka tulema 
kiskjad hundid, kes karjale armu ei anna. Kuid kõik see ei pidanud araks tegema 
neid, kelle lootuse keskpunktiks oli Kristus. Julgustus- ja troostisõnadega juhtis 
Peetrus usklike meeli käesolevatelt katsumustelt ja eesseisvatelt kannatustelt 
„kadumatule ja rüvetamatule ja närtsimatule pärandile“.“1 

„Tõstes kõrgele kindla prohvetliku sõna kui ohutu juhi ohtlikel aegadel, hoiatas 
apostel kogudust pühalikult väärprohvetikuulutuste tõrviku eest, mille tõstavad üles 
valeõpetajad, kes „vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi ja salgavad ära 
Issanda, kes on nad vabaks ostnud“. Apostel võrdles neid valeõpetajaid, kes pidid 
esile kerkima koguduses ning keda paljud nende usuvennad tõelisteks õpetajateks 
tunnistavad, veeta allikatega, marutuulest aetavate udupilvedega, kellele „on 
määratud pilkane pimedus“. „Siis on ju nende viimane lugu halvem kui esimene,“ 
teatas apostel, „sest neile oleks olnud parem, et õiguse tee oleks neile jäänud 
tundmata, kui et seda äratundnuna pöörata selg nende kätte antud pühale käsule.“ 
… 

„Siiski ei lase kõik end vaenlase eksitustest petta. Kui läheneb kõikide maiste 
asjade lõpp, leidub ka ustavaid, kes on võimelised ajamärke ära tundma. Samal ajal 
kui suur hulk nimekristlasi salgab usu oma tegudega, on Jumalal jääk, kes jääb 
ustavaks lõpuni.“2 

Läbikatsututele ja ustavaks jäänutele võib tunduda, et Jeesuse tulek viibib, kuid 
apostel kinnitab neile: „Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda 
viivitamiseks, … ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid 
meeleparandusele.“ (2Pt 3:9) Koguduses on valeõpetajaid kuni Jeesuse 
tagasitulekuni, kuid me ei tohi lasta neil  takistada Jeesusesse uskumist ega 
evangeeliumi levitamist. 
 

                                            
1 Ellen G. White, „Apostlite teod“, orig lk 528. 
2 Samas, orig lk 535, 536. 
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Teisipäev, 6. juuni 
Jacqueline Neath-Foster (Huntsville, Alabama, USA) 

Tõendusmaterjal. Valeõpetajad 

Mt 7:20 

Valeõpetajaid on kirjeldatud kui hunte lambanahas (Mt 7:15). Piibli jutustusi 
lugedes mõistad, et selles raamatus on ohtralt näiteid valeõpetajatest ja sellest, kui 
ohtlikud on nad Jumala rahvale. Tavaliselt on nad kas täiesti avalikult valed ja neid 
on lihtne ära tunda või on nad salakavalad nagu madu sõnumiga: „Te ei sure, 
kindlasti mitte“ (1Ms 3:4) ning segavad tõe ja eksituse. Nende inimeste 
äratundmiseks on oluline, et oleksime tõele rajatud ja tõesse juurdunud, sest me ei 
suuda võltsingut ära tunda, kui me ei tunne ehtsat. Piiblis kirjutatakse, et kui nad ei 
ela vastavalt seadusele ja tunnistusele, siis neis ei ole tõde (vt Js 8:20). Prohvet peab 
omaks võtma kõik Jumala õpetused ning tema elu peab olema Jumala Sõnaga 
kooskõlas. 

Rahvas valeprohveti nõuannet ja otsis … pelgupaika Egiptuses. 

1. ja 2. Saamueli raamatus ning Jeremija raamatus tuuakse selgeid näiteid sellest, 
mis juhtub Jumala rahvaga, kui nad otsustavad kuulata Tema hääle asemel 
valeprohveteid. Jeremija puhul järgis rahvas valeprohveti nõuannet ja otsis 
vastupidiselt Jumala juhistele pelgupaika Egiptuses ning seda iseenda hukatuseks. 
Nad isegi kohtlesid halvasti Jeremijat, Jumala valitud prohvetit, sest tema esitatud 
sõnum ei olnud neile meele järele. 

Kui me ei tunne Sõna väga hästi, siis ei suuda me valeprohvetite esile kerkides 
seisma jääda. Seetõttu on meil hädavajalik uurida Jumala Sõna, et oskaksime 
eristada tõde valest. Oluline on uurida rida realt, õpetus õpetuselt. See koos 
palvetamisega võimaldab meil olla arukad ja vahet teha. 

Kuigi kogu Jumala rahval on vaja olla valeõpetajate suhtes valvel, nad ära tunda ja 
neid vältida, ei ole tarvis liigselt muretseda. Hs 13. peatükis ilmutab Issand oma 
plaanid meeltparandamatute ja valeõpetajate kohta, kes juhivad Tema rahva 
eksiteele. Sellegipoolest ei ole võimalik liiga palju rõhutada, et Piibli hoolikas uurimine 
ja Püha Vaimu juhtimise palumine hoiab igaühe õigel teel. See on meie kaitsevahend 
eksituse eest. 

VASTA 

1. Miks on vaja olla võimeline valeprohveteid ära tundma? 

2. Mida teeme teiste abistamiseks selles küsimuses? 

3. Kuidas saame valeprohvetid Piibli järgi ära tunda? 
 
Kolmapäev, 7. juuni 
Sonia E. Paul (Huntsville, Alabama, USA) 

Praktiline juhend. Hundid lambanahas 

Jh 10:1 

Kujund hundist lambanahas väljendab kurje kavatsusi ja petmist. Kuid mis veelgi 
olulisem, sarnaselt saab kujutada hingevaenlast. Õnnetusi ja hävitavaid olukordi 
tekitades siseneb Saatana tarasse (meie südamesse või kogudusse) täielikult 
Karjase tõeliseks järelkäijaks maskeerununa. Seejärel püüab ta tõelisi lambaid 
eksitada ja valele teele juhtida, seades kahtluse alla tõekspidamised, Piibli ja 
õpetused ning tekitades usklikes kõhklusi. Kuid Karjane, olles kindel, et Tema 
tõelised lambad tunnevad Tema sõnu, leiab lohutust teadmisest, et kui ta „käib … 
nende ees“, siis „lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält“ (Jh 10:4). 
Järgnevalt mõned moodused, kuidas ennast kaitsta. 

http://www.piibel.net/#q=Mt%207:20
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Kas sa suudad eristada Tema häält valeprohvetite või -õpetajate 
häälest? 

Tunne Jeesuse häält. Kas sa tunned Jeesuse häält? Kas sa suudad eristada 
Tema häält valeprohvetite või -õpetajate häälest? Lk 21:8 käsib Jeesus meil olla 
valvel, et meid ei eksitataks, sest tuleb palju valekristusi igasuguste väidetega. Ta 
hoiatab: „Vaadake, et teid ei eksitataks! Sest paljud tulevad minu nimel, öeldes: 
„Mina see olen!“ ja „Aeg on lähedal!“ Ärge minge nende järel!“ 

Tee kindlaks tõde, nii et tunneksid eksituse ära, kui seda näed. Kuidas eristada 
praegusel lõpuajal tõde eksitusest? Lihtsalt ise palvemeelselt Jumala Sõna uurides ja 
pidevalt palves „valvates“. Palves valvamine on rohkem kui üksnes palvetamine. See 
tähendab eristusvõime palumist, et oskaksid vahet teha valeõpetajatel ja õigetel 
õpetajatel. 

Tea, kust Piiblis otsida. Kui meile esitatakse valeõpetustega väljakutseid, annab 
Piibel juhtnööre, mis aitavad tõde ära tunda. Siin on mõned kasulikud kirjakohad: 

1. Piibli autentsus (2Tm 3:16; 2Pt 1:21) 

2. Valeõpetajad (Js 8:20) 

3. Jeesuse Kristuse ilmumised (Mt 24:26, 27) 

4. Lakkamatult palvetamine (1Ts 5:17) 

VASTA 

1. Miks rääkis Kristus nii palju lõpuaja valeprohvetitest? 

2. Kui sul on tunnistus kogemusest valeprohvetiga, siis jaga seda teistega. 
 
Neljapäev, 8. juuni 
Hilary Campbell (Huntsville, Alabama, USA) 

Arvamus. Õppetunnid relvast 

2Pt 2:1, 2 

Lee lasi käega üle 32-kaliibrilise püstoli siledat toru ja mõtles, kui mõjukalt ta end 
tundis. Tal ei olnud kunagi varem relva olnud, kuid tal polnud ka paljusid muid asju 
olnud. Tal ei olnud kunagi olnud isa ega raha. Kuid nüüd oli see kõik nii kiiresti 
muutunud. Suur Al ja poisid olid valmis õpetama elu õppetunde ja rohkematki. Lee 
naeratas. Pealegi oli tal Suure Ali eest ära viimasest tehingust saadud rahast osa ära 
peidetud – või vähemalt nii ta arvas. 

Olgem see õpetaja, kes rikastab teiste elu. 

Seda seni, kuni ühel päeval ilmus välja Lee mentor. „Kus raha on?“ urises Al. „Ma 
küsisin, kuhu sa raha panid?“ See mees, keda Lee oli austanud, surus nüüd 
püstolitoru kõvasti vastu noormehe meelekohta ja vajutas päästikule. Lee lõtv keha 
vajus põrandale kokku. Silmagi pilgutamata astus Lee endine õpetaja üle surnukeha 
ja kõndis ruumist välja. 

Ka meie vaatame valesid inimesi ja laseme endale valesid asju õpetada. Suur Al 
ja tema püstoli olid head õpetajad, kuid mitte õigel põhjusel. 2Pt 2:1, 2 on kirjas, et 
mõnele neist õpetajast meeldib oma eksiõpetusi kuulutada, nagu Suurele Alilegi. 

Me ei pruugi tulistada, varastada ega tappa, aga missuguse õppetunni õpetama 
teistele oma eluviisiga? Näiteks siis, kui räägime taga seda tüdrukut kirikust, kes jäi 
rasedaks, või lööme noa selga naisele, kes meie arvates käib maitsetult riides, kuid 
me ei tea, et tal polegi teisi riideid. Me kõik teeme seda – tapame inimesi oma õelate 
sõnadega, röövime nende rõõmu ja lööme teised teelt eest, et jõuda sinna, kuhu 
tahame. Kõige selle käigus täidame oma elu mõttetu kraamiga, mis õpetab meile 
valesid väärtusi. 
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Kui me saame päeva lõpul öelda nagu Saalomon: „Kõik on tühine!“ (Kg 12:8), siis 
on meie kristlus tühine. Olgem selle asemel hoopis see õpetaja, kes rikastab teiste 
elu (salm 9). Vähem õel ja sisukam elu – see meeldib meie Õpetajale Kristusele. 

VASTA 

1. Tee graafik vähemalt kümnest õpetajast ja/või asjast, mis on toonud sinu ellu 
häid väärtusi. 

2. Kirjuta päevikusse ühest kehvast õpetajast oma elus. Pane kirja oma vastus ja 
kirjelda, missugune eeskuju oleks sind siis teises suunas juhtinud. 
 
Reede, 9. juuni 
Sharon Wright Stromberg (Frederick, Maryland, USA) 

Uurimine. Kriitiline mõtteviis juhtide suhtes 

2Pt 2:1, 2 

KOKKUVÕTE 

Mitte kõik juhid ei ole õiged. Mõned suunavad sind Jeesuse poole ja soosivad 
Tema ideaalide poole arenemist, teised võivad tähelepanu Kristuselt eemale suunata 
või tühje lubadusi anda. Pühakiri annab juhtnööri, mille alusel hinnata, kas tegemist 
on õigete õpetajate või prohvetitega: Kas nad edendavad tõelist jumalateenistust? 
Kas nad kannavad jumalakartlikku vilja? Kas Piibel toetab nende väiteid? Me 
vastutame selle eest, et õpime hindama meile esitatavaid ideid ning otsustame 
järgida ainult neid juhte, kes juhivad meid tõesti Jeesusele lähemale. 

TEGEVUSED 

 Loo meem, poster või muu graafiline kujutis Hb 12:2 esimese osa põhjal. 

 Koosta voodiagramm „Kuidas ära tunda valeprohvetid ja kuidas neisse 
suhtuda“. Alusta küsimusega: kas see inimene väidab, et kõneleb Jumalalt 
antud meelevallaga? (Kui jah, siis väidab ta end prohvet olevat, nii et jätka 
järgmiste sammudega) Lõpeta küsimusega: kas ma peaksin tegema seda, mida 
ta ütleb? 

 Mõtle välja kaasaegsemaid võrdlusi: valeõpetaja või valeprohvet on nagu 
ebatäpne sihik (või eksitav GPS või tühi aku jne), sest ... 

 Kirjuta kujuteldav kiri Jeesuselt ühele neist valeõpetajatest, kellele Peetrus 
viitab. Mis sa arvad, mis võiks olla Tema peamine eesmärk? 

 Loetle sarnasus ja erinevusi lambanahas hundi ja inimese vahel, kes lihtsalt 
milleski eksib (nagu Peetrus rohkem kui ühel juhul). 

 Esita järgmine küsimus kolmele inimesele, kes on sinu vanemate vanused või 
vanemad, ning kolmele, kes on sinust nooremad: missugused omadused või 
käitumisviisid võiksid sind sundida juhi usaldusväärsust uuesti kaaluma? 

LISALUGEMINE 

Dwain Esmond, „As I Follow Christ“ (Review and Herald®, 2013). 

Zdravko Stefanovic, „Thus Says the Lord“ (Review and Herald®, 2012). 

http://www.piibel.net/#q=Kg%2012:8
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