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Issanda päev 

Kui see kõik nõnda laguneb − missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja 
jumalakartuses. 2. Peetruse 3:11 

 
Hingamispäev, 10. juuni 
Joel Westberg (Winder, Georgia, USA) 

Sissejuhatus. Piirid 

Rm 7:22−25; 2Pt 3:8, 11 

„Ma kuulan sellist muusikat, nagu tahan, see ei muuda mind.“ „See on ainult üks 
sigaret, mul ei teki sõltuvust.“ „See on ainult üks naps, mis võiks juhtuda?“ 
Tunnistagem, et meile ei meeldi piirid. Inimesed kohe peavad neid laiemaks suruma. 
See on meie olemusse niivõrd sügavasti sisse juurdunud, et oleme Jumala vastu 
tuhandeid aastaid mässanud. 

Kuid kujutle seda asja Jumala perspektiivist. 2Pt 3:8 on kirjas: „Aga selle juures, 
mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures on üks päev nagu tuhat 
aastat ja tuhat aastat nagu üks päev.“ Meie jaoks on inimkond läbi ajaloo väga palju 
muutunud. Me valime, missugust Jumala seadustest me järgida soovime, väidame, 
et meie teod pole olulised või et mõte on peamine, mis loeb. 

Me valime, missugust Jumala seadustest me järgida soovime. 

Me olime patused, kes vajavad hädasti Lunastajat. Kui Lunastaja viimaks saabus, 
oli inimkond nii jäik muutuma, et me tapsime Ta. Me võiksime veel tuhat aastat 
imetada, miks andis Kristus end meie eest. Aga fakt, et Ta andis end meie eest, jääb. 
Ta rajas väljapääsu Saatana valduste piiridest. Ja mis siis? 

Meis toimib kaks seadust: Jumala seadus ja patu seadus (Rm 7:22−25). Me 
peame vahetama kurjuse seaduse headuse seaduse vastu. Kui loobume Saatana 
piiridest Jumala piiride kasuks, on meile kindlustatud imeline elu. Me oleme loodud 
Tema näo järgi, kuid sellest hoolimata, et oleme nii kaugele langenud, antakse meile 
võimalus sellesse aulisesse seisukorda naasta. 

Jumala seadus ei ole vangistus. See on vabadus ahelatest, mis on meid nii kaugu 
kinni hoidnud. Kui oleme nõus laskma Püha Vaimul meid süüs veenda, väidab 
Saatan, et Jumal rebib meie südame tükkideks. Nii see on, kuid üksnes sellepärast, 
et Jumal asendab selle südame teisega, mis on lõputult parem. 

Praegusel lõpuajal peame otsustama, kas püsime Jumala armastavate piirides, 
või jätkame patust elu, väites endale, et meil on muutumiseks küllalt aega. 2Pt 3:11 
on kirjas: „Kui see kõik nõnda laguneb − missugused siis peate olema teie pühas 
eluviisis ja jumalakartuses.“ Kui see päev tuleb, kelle piirid sind siis ümbritsevad? 

VASTA 

1. Miks tunnevad paljud inimesed end piiridega ebamugavalt? Kuidas annavad 
Jumala piirid meile tegelikult vabaduse? 

2. Missugune oht varitseb arvamuses, et meil on küllalt aega muutumiseks, 
Jeesuse teise tuleku jaoks sobivaks saamiseks? 
 
Pühapäev, 11. juuni 
Jacob Robert Sturgill Metzner (Auburn, California, USA) 

Tõendusmaterjal. Paljastatud 

Kl 3:2; 2Pt 3:10, 11, 13 

Kujuta ette, et istud ühes ruumis ja ootad enda hukkamist. Enne seda kirjutad sa 
kirja kõige olulisematele inimestele sinu elus. Millest sa kirjutaksid? 2. Peetruse kirjas 
leiame Peetruse samasugusest ebameeldivast olukorrast. 

http://www.piibel.net/#q=2Pt%203:11
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Peetrus kutsub meid üles püha elu elama. 

Teadlased usuvad, et Peetrus kirjutas Roomas hukkamist oodates, mida on 
aimata 1. peatükist. Selles olukorras meenutab Peetrus usklikele, mis on usus 
keskse tähendusega. 2Pt 3:11 kutsub Peetrus meid üles püha elu elama, et kui kõik 
meie elu üksikasjad läbi vaadatakse, võiksime selle suure „Issanda päeva“ (salm 10) 
kohtu ees puhtana seista. 

Peetrus tunnistab, et Kristuse kutse oli kutse tähtsamasse reaalsusesse. Meid kui 
kristlasi on kutsutud elama nii, et ootame „tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut 
maad, kus elab õigus“ (2Pt 3:13). Jumal on andnud meile siin maa peal aja, et 
valmistada end ette elama Tema ligiolu ülimas reaalsuses. Nii tuleb meil iga päev 
mõelda „sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal“ (Kl 3:2). 

VASTA 

1. Kuidas muudab uue taeva ja uue maa jaoks elamine sinu maailmavaadet? 

2. Mis moodi näeb välja püha elu elamine 21. sajandil? 
 
Esmaspäev, 12. juuni 
Kathy Goddard (Chattanooga, Tennessee, USA) 

Logos. Mis tüüpi inimesed? 

Mt 24:21, 22; Mk 4:35−41; Jh 15; 2Pt 3 

Kasutamata jäetud võimalus (2Pt 1:1) 

Kõhus keeras, kui astusin oma esimesel ülikoolipäeval hiiglasuurde kohvikusse. 
Ilmselt nägin närviline välja, sest üks noormees astus minu juurde ja küsis: „Kas ma 
saan sind aidata? Sa paistad segaduses olevat.“ Ta juhtis mind lahkelt toiduvõtmise 
koha juurde, aitas arveldusega ja suunas laua juurde, kus me koos istusime. Mõne 
minuti pärast küsis ta: „Kas sa tahaksid reede õhtul minuga koos kontserdile tulla?“ 

Me ei tohi oodata tegevusetult, vaid peame selles arenevas loos 
aktiivsed osalised olema. 

Katkestasin piinliku vaikuse pahvatades: „Ei, vabandust, aga ma ei lähe välja 
kellegagi, kes pole minu usust.“ Ma sukeldusin õpetustesse, kuid keskendusin 
peamiselt lõpuaja tähtsaimatele sündmustele. Ta kuulas viisakalt ja seejärel 
vabandas. Kui vaatasin teda eemale kõndimas, mõistsin, et ma ei olnud alustanud 
kõige tähtsama tõega, mida teadsin: Jeesus armastab meid, ma tean seda, sest Piibli 
on nii kirjutatud. 

Peetruse kirjutamise põhjus (2Pt 3:1, 2) 

Kuigi Peetrus kirjeldab elavalt peamisi lõpusündmusi, mis eelnevad Jeesuse 
tulekule, on tema kirjutamise esmane eesmärk mitte meid kohutada, vaid kinnitada 
meie usku Jeesusesse. Peame meeles pidama, et Peetrus tundis ilmselt kõige 
suuremat vastutust Jeesuse ja teiste jüngrite ohutuse eest Galilea järve tormis (Mk 
4:35−41). Ta kuulis Jeesuse noomitust: „Kuidas te saate karta, kui mina olen teiega?“ 
Peetrus meenutab meile kõigile, kui oluline on meeles pidada seda, mida võime 
selles ülimalt eksitavas maailmas unustada. Peetruse kirja adressaadid elasid, nagu 
meiegi, keerulisel ajal. Ta kirjutas selleks, et valmistada meid ette maailma lõpu 
jaoks, kinnitades meie usku Jeesusesse, kes on meiega. 

Kristlasi on hoiatatud (2Pt 3:3−10, 14, 17) 

Kristlased on rahvas, keda on hoiatatud ja kel seetõttu ei ole vabandust. 
Kõigepealt hoiatab Peetrus pilkajate eest ja ta paljastab nende arutluskäigu kui 
eksliku. Neil „jääb kahe silma vahele“ (2Pt 3:5), et maa oli juba kord varem hävitatud. 
Nad süüdistavad Jumalat viivitamises ning kasutavad seda ettekäändena 
patustamise jätkamiseks. Peetrus vastupidiselt näitab, et näiline viivitus ei ole 
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http://www.piibel.net/#q=Mk%204:35-41
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Jumala-poolne, vaid meiepoolne probleem. Jumal on kannatlik, Ta annab armuliselt 
aega, „sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele“ 
(salm 9). Pilkajatel jääb tähelepanuta peamine mõte: „Issanda pikk meel“ on nende 
kasuks (salm 15). 

Peetruse järgmine hoiatus on otsene: „Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis … 
maad ja tema tegusid ei leita enam.“ (salm 10) Peetrus annab selge eeskuju kindlat 
prohvetisõna usaldades. 

Tema viimane hoiatus on isiklik: „Olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta 
inimeste eksitustega ja te ei langeks ära oma kindlalt aluselt.“ (salm 17) Peetrus 
kõneleb eesootavast meie kasuks. 

Aktiivne ootamine versus passiivne ootamine (2Pt 3:11−18) 

Nüüd kui me teame, mida oodata, missugused peame siis olema sel ajal, kui 
ootame Jeesuse tulekut? Me ei tohi oodata tegevusetult, vaid peame selles arenevas 
loos aktiivsed osalised olema. 

Me peame olema oodates puhtad, „veatud ja laitmatud“ (salm 14). Kuidas seda 
saavutada? Esiteks iga päev oma mina Jumalale alistades. Teiseks tehes valikuid, 
mis juhivad õigusesse. Kolmandaks olles pigem ennastohverdavad kui 
omakasupüüdlikud. Sisemine jõud patu võitmiseks ja laitmatu olemiseks tuleneb 
pidevast ühendusest Jeesusega meis elava Püha Vaimu kaudu (Jh 15). 

Oodates peame taotlema Jeesuse innukust kadunute suhtes. Oodates peame 
kasvama „meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises“ (salm 18). 
Meie igapäevane vaimulik kasvamine on ülioluline ettevalmistuses teistele 
evangeeliumi väe jagamiseks ning samuti meie sobilikkuses elada uues maailmas, 
mille Jeesus meile rajab. 

Kahte tüüpi ootajad (Mt 24:21, 22) 

Kui Jeesus tuleb, on maa peal kaht tüüpi inimesi − uskujad ja mitteuskujad. Üks 
grupp keskendub lõpuaja kohutavatele sündmustele, nagu neid on kirjeldanud 
Peetrus ja teised Piibli autorid. „Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud 
maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu 
ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.“ 
(Mt 24:21, 22) Teine grupp, nagu Peetrus, on Jeesuse tulekust elevil. Nad on 
usklikud, kes elavad „oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad 
põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Meie ootame aga tema tõotuse 
järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.“ (2Pt 3:12, 13) Peetruse sõnad 
kõlavad läbi sajandite meieni ja manitsevad meid vankumatule usule Jeesusesse, 
kes meid armastab. „Issanda päev tuleb.“ (2Pt 3:10) 

VASTA 

Kui sa mõtled lõpuaja sündmustele, mis kulmineeruvad Jeesuse teises tulekus, 
missugune on siis sinu esmane tunne? (1) Mitte minu eluajal! (2) Kuidas ma küll 
ahastuseaja üle elan? (3) Ma tõesti tahan, et Jeesus tuleks, kuid mul on rohkem 
aega vaja! või (4) Ma ei jõua seda ära oodata, see võiks juba käes olla! 
 
Teisipäev, 13. juuni 
Lauren Marsh (Keene, Texas, USA) 

Tunnistus. Meie unustatud lootus 

2Pt 3:4 

Ellen White’i sõnul ei peaks Issanda päev olema hukatuse ja hävingu päev, vaid 
lootuse ja rõõmustamise päev. Kristlase teekonna haripunkt on kohtuda oma 
Issandaga õhus ja näha silmast silma Teda, kes võttis tema süüteod ja tasus tema 
võla täielikult. 
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„Üks kõige pühalikumaks ja aulisemaks Piiblis ilmutatud tõeks on Kristuse teine 
tulek, mis viib lõpule suure lunastustööd. Jumala rändavale rahvale, kes nii kaua on 
viibinud „surmavarju maal“, on tõotus Tema ilmumisest kallihinnaliseks ja rõõmsaks 
lootuseks. Tema, kes „ülestõusmine ja elu“, tuleb viima väsinud rändajaid koju. 
Õpetus Kristuse teisest tulemisest on Pühakirja juhtmõtteks. Alates päevast, mil 
esimene inimpaar kurvalt Eedenist lahkus, on usurahvas oodanud Tõotatu ilmumist, 
kes murrab hävitaja võimu ja viib nad tagasi kaotatud Paradiisi.“1 

„Tõotus Tema ilmumisest on kallihinnaliseks ja rõõmsaks lootuseks.“ 

„Issanda tulek on kõikidel aegadel olnud Tema ustavate järelkäijate elavaks 
lootuseks. Õlimäel öeldud kinnitus, et Ta tuleb tagasi, valgustas Tema jüngrite 
tulevikku ja täitis südamed rõõmu ja lootusega, mida ei suutnud summutada mure 
ega tumestada rasked katsumused. Keset kannatusi ja tagakiusamisi oli „suure 
Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse ilmumine“ „õndsaks lootuseks“.“2 

Seda õndsat lootust on kerge unustada neis toimetustes ja katsumustes, millega 
kristlased iga päev silmitsi seisavad. „Vabadus ja heaolu, mida võisid kasutada kõik 
ühiskonnaklassid, vastupandamatu igatsus varanduse ja luksuse järele tõmbas kogu 
jõu rahategemisele. Innukas tormamine populaarsuse ja võimu järele … keskendas 
inimeste huvid ja lootused selle elu hüvedele ning lükkas selle pühaliku päeva, mil 
kõik asjad oma väärtuse kaotavad, kaugesse tulevikku.“3 Kuid Peetrus meenutab 
meile, et maised asjad ei tohi varjutada lootust, mis meil on Kristuse tagasitulekusse. 
Kuigi Kristuse tulek võib näiliselt viibida, on see „viivitus“ Jumala halastuse väljendus. 
Jumal soovib, et kõik tuleksid meeleparandusele ja saaksid päästetud. Mõlemad, nii 
Ellen White kui ka Peetrus meenutavad meile, et Kristuse peatsest tulekust teadmine 
on õnnis lootus tulevasele ning see peaks muutma seda, kuidas me praegu elame. 
 
Kolmapäev, 14. juuni 
Jaren Taylor Humphreys (Tinley Park, Illinois, USA) 

Praktiline juhend. Leiva küpsetamine 

Js 25:4; Mt 4:4; 11:28−30; Lk 9:23; Jh 21:17; 2Pt 3 

Issanda tulekule on tore mõelda ning me tahame olla kindlad, et oleme selleks 
päevaks valmis. Mulle meeldib võrrelda kristlase kogemust Jeesuses peatseks 
tagasitulekuks valmistumisel leiva küpsetamisega. 

Alusta jahuga. Jahu on see, millest valmistatakse leib. See on oluline komponent. 
Jumala Sõna on kristlase oluline komponent. Jeesuse tulekuks valmistumisel peame 
lugema, võtma aega Pühakirja mõistmiseks ning tegema Tema Sõna 
igapäevakogemuses oluliseks. Mt 4:4 ütleb, et peame elama Jumala Sõnast. See on 
olulise tähtsusega. 

Kui teised näevad meid Kristuses hingamas, võib see neid Tema juurde 
tõmmata. 

Sõtku tainast. Taina sõtkumine on oluline, sest nii segatakse komponendid ja leib 
saab ühtlase tekstuuri. Käsitsi sõtkumine võib olla raske töö. Igapäevaelu tegemiste 
melus on vaja pingutada, et leida aega Kristuse jaoks. Lk 9:23 ütleb, et peame iga 
päev oma risti enda peale võtma. Jeesuse jälgedes käimine nõuab pingutust, aga 
just nii valmistume Tema tagasitulekuks. 

Hinga veidike. Enne taina küpsetamist on oluline lasta sel veidi hingata, sest 
muidu see ei kerki ja seda ei saa korralikult vormida. Kristlastena kanname vahel 
oma õlgadel maailma, kuid see ei ole Jumala soov. Mt 11:28−30 kutsub Jeesus meid 

                                            
1 Ellen G. White, „Suur võitlus“, orig lk 299. 
2 Samas, orig lk 302. 
3 Samas, orig lk 309. 
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hingama Temas ja lubama Tal meie eest hoolitseda. Puhkamine võib mõne jaoks 
tunduda nõrkuse märgina, aga kui teised näevad meid Kristuses hingamas, võib see 
neid Tema juurde tõmmata. 

Süüta tuli. Leiva valmistamiseks tuleb ahi sisse lülitada ja tainast kõrgel 
temperatuuril küpsetada. See meenutab mulle kannatusi. Tulisest ajast on keeruline 
läbi minna, kuid Kristus ei jäta meid sel ajal maha. Js 25:4 on öeldud, et Jeesus on 
meie Kindlus ja Pelgupaik. Võime Tema peale loota isegi siis, kui kogeme raskusi. 

Söö. Leiva valmistamise eesmärk on täita meie igapäevased vajadused füüsilise 
arengu jaoks ning anda meile energiat, mida vaja elu ja töö jaoks. Peetrus kutsub 
meid üles leidma jõudu Jeesuses ja Tema tagasitulekutõotuses ning kasvama Tema 
tulekuni armus ja teadmistes. 

VASTA 

1. Kas sa „hingad“ Jeesuses? Missugused koormad pead sa Talle andma? 

2. Mida tähendab sinu arvates „Kristuses kasvamine“? 
 
Neljapäev, 15. juuni 
Luke Steen (Austin, Texas, USA) 

Arvamus. Lühem tööde nimekiri 

Mt 24:42−51; Jh 5:24; 1Pt 1:16; 2Pt 3:11−13 

Kui olin teismeline, jättis ema mind poodi minnes majapidamise eest vastutama 
koos tegemist ootavate tööde nimekirjaga. Kõige suurem asi selles nimekirjas oli 
köögi koristamine, tegevus, mis mulle üldse ei meeldinud. Ma teadsin, kui kaua läheb 
põranda pühkimise, nõude pesemise ja kõigi kapipealsete koristamisega, kuid ikkagi 
selle asemel, et kohe alustada ja see kaelast ära saada, otsustasin teha seda hiljem, 
pärast õues mängimist. Enne kui ma arugi sain, sõitis ema juba maja juurde ja ma ei 
olnud ühtegi tööd ära teinud, sest olin mängides ajataju kaotanud. 

Olin kohkunud, sest teadsin, et ta saab minu peale pahaseks. 

Mt 24:44 ütleb Jeesus: „Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb 
tunnil, mil te ei arvagi!“ Jeesus on tõotanud, et Ta tuleb tagasi, aga me ei tea täpselt, 
millal Ta tuleb. Kuid me teame, et Ta on kutsunud meid üles  Tema tagasitulekut 
oodates püha elu elama (1Pt 1:16). Kahjuks on paljud kristlased tänapäeval valmis 
ootama viimase sekundini, enne kui seavad asjad Jumalaga korda. Nad arvavad, et 
neil on piisavalt aega, enne kui hakkavad tõeliselt Tema jaoks elama. Piiblis on 
öeldud: „Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!“ (Mt 24:42) 

Kui mu ema poest tagasi tuli, olin kohkunud, sest teadsin, et ta saab minu peale 
pahaseks. Jeesuse nimekiri on tunduvalt lühem ja lihtsalt. Ta ütleb: „Tõesti, tõesti, 
ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on 
igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.“ (Jh 5:24) 
Jeesusesse uskumine ja Tema sõnade järgimine võimaldab meil minna surmast ellu. 

VASTA 

1. Kuidas mõjutab Jeesuse tagasituleku reaalsus sinu igapäevast elu ja mõtteviisi? 

2. Miks ootavad mõned kristlased enne tõeliselt Kristusele pühendumist seni, kuni 
juhtub midagi suurt? 

3. Kuidas sa end tunneksid, kui Jeesus tuleks homme? 
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Reede, 16. juuni 
Mark A. Kellner (Salt Lake City, Utah, USA) 

Uurimine. Kas kõik põleb ära? 

2Pt 1−3 

KOKKUVÕTE 

Kord aitas mu koguduse pastor mind, kui valmistusin riigi teise otsa kolima. Me 
tegime tühjaks laoboksi ja ma märkasin, kui palju asju seal oli. „See kõik põleb ära,“ 
ütles pastor, pidades silmas kirjakohta 2Pt 3:10: „Siis hukkuvad taevad raginal, 
algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam.“ Ükskõik kui 
väga me oma omandit hindame, ainus, mida saame taevasse kaasa võtta, on need, 
kes ka Kristuse vastu võtavad. Kuld, hõbe, majad, maa, kaunid kunstiteosed – isegi 
kõige kallim kollektsioon – kaovad, kui Kristus tagasi tuleb. Lunastatud pärivad uue 
maa, mis täiesti uuesti loodud ja ennistatud. Seepärast peame olema kindlad oma 
suhtes Jumalaga ning Peetrus hoiatab kogudust ja meid valeõpetajate järgimise ohu 
eest. Ole valvel! 

TEGEVUSED 

 Küsi endalt: missugused on mõned valeõpetused, mis on tänapäeval kristlikes 
ringkondades populaarsed ja miks soovivad inimesed neid uskuda? 
Missugune on sinu kallis varandus? Kas sa suudad sellest lahti lasta teades, 
et taevased aarded on ootamas? Kas on midagi, mida saaksid anda mõnele 
abivajajale või müüa selleks, et koguda raha evangeeliumitöö jaoks? 

 Valmista ette kondikava sellest, kuidas on „võidu juhtmõte“ 2Pt 1 esitatud ning 
loetle mõned seal nimetatud peamised juhised. Ellen G. White kirjutas kirjas nr 
43 aastal 1895: „Peetruse teise kirja esimene peatükk on täis õpetusi ning 
selles rõhutatakse võidu juhtmõtet. Selles peatükis esitatud tõde vajutatakse 
sügavalt meeltesse. Uurigem hoolikamalt neid sõnu ja rakendagem neid 
juhiseid ellu.“ 

 Koosta süstemaatiline plaan oma iseloomule vooruste lisamiseks, näiteks 
Ameerika mõtleja Ben Franklini „Kolmeteistkümne vooruse“ järgi 
(http://www.thirteenvirtues.com/). 2Pt 1:5−8 antakse meile loetelu voorustest, 
mida oma iseloomule lisada. Kuidas lisaksid sa sel nädalal ühe neist? 

 Joonista pilt, mis kujutab Jeesuse tagasitulekut „vargana“, nagu Peetrus 
kirjeldab. Kõrvuta seda kujutlusega, mis meil on idast tõusvast pilvest, mis 
muutub aina suuremaks ja suuremaks, kuni näeme Kristust ja ingleid 
lähenemas. Arutlege, kuidas need kaks ideed teineteist täiendavad. 

LISALUGEMINE 

„The Seventh-day Adventist Bible Commentary“, 2. tr, 7. kd, lk 547−619. 

„The Holman Illustrated Bible Handbook“ (Holman Reference, 2012), „2 Peter“. 

http://www.piibel.net/#q=2Pt%201-3
http://www.piibel.net/#q=2Pt%203:10
http://www.thirteenvirtues.com/
http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:5-8
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