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Peetruse kirjade peamised teemad 

Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, 
elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks. 1. Peetruse 2:24 

 
Hingamispäev, 17. juuni 
Alessandro Coronado Pajuelo (Barrie, Ontario, Kanada) 

Sissejuhatus. „Tema vermete varal te olete saanud terveks“ 

1Pt 2:24 

Kui lugesin Peetruse kahte kirja, mõistsin, et apostel Peetrus on kõigest mõne 
peatükiga edasi andnud suurepärased nõuanded ja teadmised, sõnad, mis on 
inspireeritud meie armastavast ja hoolivast Isast. Nende kirjade lugemine aitas mind 
vaimulikult kasvada ja Jumalat paremini tundma õppida. 

Jeesuse piina tõttu oleme päästetud, tervendatud ja lunastatud. 

Minu jaoks kõige enam esile kerkinud salm on 1Pt 2:24: „Ta kandis ise meie patud 
oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema 
vermete varal te olete saanud terveks.“ Mida tähendab „tema vermete varal te olete 
saanud terveks“? Kes see Tema on? Ei ole ühtki muud vastust peale Jeesuse 
Kristuse. Jumal saatis oma Poja meie pärast maapeal tohutut piina taluma ja surema. 
See piin ei olnud kõigest füüsiline valu, see oli ka vaimne. Vaimne piin seetõttu, et Ta 
nägi kõiki meie patte ja teadis, et Ta sureb nende pärast. Jeesuse piina tõttu oleme 
päästetud, tervendatud ja lunastatud. 

2013. aasta suvel käisime emaga misjonitööd tegemas. Oli ilus päev ja me 
jagasime kogu pärastlõuna ajakirju ja raamatuid. Kui hakkas pimenema, olime ikka 
veel materjale jagamas. Meie juurde astus üks mees ja ähvardas meid. Ta ütles, et 
kui me nende raamatute jagamist ei lõpeta, võtab ta oma relva välja ja tapab meid. 
Olin tol ajal ainult 13-aastane, olin väga hirmunud ja tahtsin materjalide jagamise 
lõpetada. Kuid siis tegi mu ema midagi uskumatut: ta põlvitas ja palvetas. Mees oli 
segaduses. Põlvedelt tõustes ütles ema: „Lase käia, tulista mind, kuid jäta mu laps 
ellu. Ma ei tee midagi valesti. Olen Jumala teenija ja see on Tema tahe.“ See, mis 
juhtus edasi, pani mind peaaegu nutma. Mees võttis relva välja ja ütles: „Ma ei vääri 
päästmist. Ma väärin surma.“ Tänu Jumala tervendavale ja lunastavale väele on see 
mees nüüd seitsmenda päeva adventkoguduse liige. 

Selle nädala õppetükki lugedes pea meeles, et oleme tänu Tema haavadele 
päästetud. Tee nüüd oma osa ja jaga enda ümber kõigile seda armastust, mille 
Jumal on sulle andnud. Jumal õnnistagu sind ja andku selle nädala õppetüki 
lugemisel teadmisi ja arusaamist. 

 
Pühapäev, 18. juuni 
Nikki Valentine (Barrie, Ontario, Kanada) 

Logos. Elades Kristuses maailmas elamise ajal 

Jk 1:14; 2:14−26; 1Pt 1:5−9, 13−16; 4:12; 2Pt 3:10−15 

Läbi maailma rännates (Jk 1:14; 1Pt 1:13−16) 

Maa ei ole meie lõplik kodu. Issand on jätnud meile juhised elamiseks ajal, mil 
ootame innukalt Tema tagasitulekut. „Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja 
olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. 
Nii nagu kuulekad lapsed ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuseaja 
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himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid 
on kutsunud; sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!““ (1Pt 1:13−16) 
Oluline on paluda Jumalal ilmutada meie hinges peituvaid himusid. Himud, mida ei 
kõrvaldata, osutuvad viimaks patuks ning patt on kord sündinud, ilmneb hinges süü. 
Patu lõplikud ja taas esile kerkivad tagajärjed viivad meid Jumalast kaugele. 

Kuigi meid proovitakse iga päev tules, kutsub Jumal meid üles olema 
õnnistuseks uskmatute keskel. 

Tules proovitud (Jk 2:14−26; 1Pt 4:12) 

Jumala lapsi ei panna proovile keppide ega kividega, vaid tulega (1Pt 4:12). Piiblis 
tähendab tuli puhastamist (Js 48:10). Jumal lubab vaenlasel meie usku kõige 
keerulisemates oludes proovile panna. Usk ilma tegudeta on surnud, seega näitab 
usk koos tegudega, et tunnustame Kristusele alistumist. Me oleme eriline rahvas, 
valitud sugu, kuninglik preesterkond, me oleme maailmas, kuid mitte maailmast. 
Jumal annab meile alati vaimulikud vahendid läbi tule minemiseks ning enamasti 
ilmutab Ta lõõmas ennast (Hb 12:29). Kuidas lähme pidevalt läbi tule nii, et me 
kõrvetada ei saa? 

Sa ei ole aher ega viljatu (Gl 5:16−26; 2Pt 1:5−9) 

Kuigi meid proovitakse iga päev tules, kutsub Jumal meid üles olema õnnistuseks 
uskmatute keskel ja tunnistajaks neile, kel pole valgust, osutama lahkust neile, kes 
on lahkusetud, ning armastama neid, kes vastavad kurjaga (1Pt 3:8, 9). Seda on 
võimatu üksnes inimliku jõuga teha. Ainult Jumal annab jõudu, et Tema iseloomu 
kehastada. Loe Gl 5:16−26. Pea meeles, sa suudad teha kõike Kristuse abil, kes 
teeb sind tugevaks (vt Fl 4:13). 

Tähtsaim sündmus (2Pt 3:10−15) 

Meie peamine eesmärk maa peal on jõuda sellest elust läbi Jumala riiki. Ootamise 
ajal peame näitama Kristuse iseloomu igaühele, kellega kohtume. Jah, see on raske, 
ja jah, on hetki, mil liha võidab vaimu. Kuid me ei tohi julgust kaotada. Kristus 
armastab meid hoolimata meie iseloomu puudustest ning Ta tuleb tagasi, et meid 
koju viia (2Pt 3:10−15). 

VASTA 

1. Nimeta mõned asjad, mis takistavad meil meeles pidada, et see maa ei ole 
meie lõplik kodu. 

2. Mis julgustab sind Issanda päeva tulekut kiirendama? 
 
Esmaspäev, 19. juuni 
Joseph Martin (Oshawa, Ontario, Kanada) 

Tunnistus. Talle and 

1Pt 1:1−5, 13−19 

„Jeesus oli taeva Valitseja, inglite armastatud Käskija ning inglid täitsid rõõmuga 
Tema korraldusi. Ta oli üks Jumalaga, „Isa rinna najal“ (Jh 1:18), kuid Ta ei soovinud 
olla Jumalaga võrde sel ajal, kui inimene oli patus ja viletsuses kadunud. Ta astus 
oma troonilt alla, jättis krooni ja valitsuskepi ning rüütas jumalikkuse inimlikkusega. 
Ta alandas end ristisurmani, et inimene võiks saada Tema troonile ülendatud. Temas 
on meil lõplik ohvriand, lõputu ohver, võimas Päästja, kes suudab päästa kõik, kes 
tulevad Tema kaudu Jumala juurde. Armastuses ilmutab Ta Isa, lepitab inimese 
Jumalaga ja teeb temast uue loodu, kes on uuendatud oma Looja näo järgi. 
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„Kristuse elus oli kõik allutatud Tema tööle.“ 

Jeesus on meie lepitusohver. Me ei saa ise end lepitada, kuid me saame usu 
kaudu võtta vastu lepituse, mis on valmis. „Sest ka Kristus kannatas pattude pärast 
üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde.“ (1Pt 3:18)“1 

„Kristuse elus oli kõik allutatud Tema tööle, suurele lunastustööle, mida Ta tuli 
tegema. Samasugune pühendumine, enesesalgamine ja ohvrimeelsus, samasugune 
alistumine Jumala Sõna nõudmistele peab ilmnema Tema jüngrites. 

Igaüks, kes võtab Kristuse on isiklikuks Päästjaks, igatseb Jumala teenimise 
eesõigust. Kui ta mõtleb sellele, mida taevas on tema heaks teinud, liigutab tema 
südant piiritu armastus ja jumaldav tänulikkus. Ta soovib innukalt tänulikkust 
väljendada sellega, et pühendab oma võimed Jumala teenimisele. Ta igatseb näidata 
armastust Kristuse ja Tema ostetud omandi vastu. Ta ihaldab tööd, vaevanägemist, 
ohverdamist. 

Tõeline Jumala tööline teeb oma parima, sest nii saab ta oma Loojat austada. Ta 
teeb õigust, et täita Jumala nõudmisi. Ta püüab kõiki oma võimeid täiustada. Ta 
täidab iga kohustust nii nagu Jumalale. Tema ainus soov on, et Kristuse osaks saaks 
austus ja täiuslik teenimine.“2 

VASTA 

1. Kas oleme täielikult teadlikud ohvrist, mille Kristus meie eest tõi, ning oleme 
selle eest tõeliselt tänulikud? 

2. Kuidas saame „tõeliseks Jumala tööliseks“? 
 
Teisipäev, 20. juuni 
Kamande Waitara Muiruri (Barrie, Ontario, Kanada) 

Tõendusmaterjal. Tungi edasi! 

1Pt; 2Pt 

Peetruse kirjad on kaks sisutihedat raamatut, mis heidavad palju valgust sellele, 
mis on toimunud ja mis tuleb. Jumal andis Peetruse kaudu rahvale lootust. Peetrus 
nimetas põhjusi, miks olla Jumalale ustav. Ta pani kirja ohtralt lohutavaid sõnu, mis 
lohutavad murelikke hingi, samuti avaldas ta palju Jumala kohta, keda teenime. 

Peetruse kirjade kirjutamise ajal oli kaks peamist takistust, mis püüdsid kristlasi 
kindla usu säilitamiselt kõrvale juhtida. Esimeses kirjas näeme, et põhiprobleem oli 
tagakiusamised ning teises olid olulisemad valeõpetused. Need kaks Saatana 
sepistatud relva tekitasid segadust ning valmistasid püüdepaela kõigile, kes ei olnud 
valmis. 

Selles maailmas, kus me elame, on valmisolek elu ja surma küsimus. 

Selles maailmas, kus me elame, on valmisolek elu ja surma küsimus. Esimene 
samm valmistumise teel on põhiprobleemide ja valeõpetuste tuvastamine. Peetruse 
raamatutest leiame juhtlõngad nende asjadega tegelemiseks. 

Esiteks, tagakiusamine ei hääbu seni, kuni maa peal on veel ustavaid kristlasi. 
Seda on selgelt väljendatud 2Tm 3:12. Kui loeme 1Pt 4:16, õpime mitte häbenema, 
vaid hoopis kiitma Jumalat kui inimesed, kes kannavad Kristuse nime ja usuvad 
Temasse. Meid on taevas ootamas väga palju rohkem, kui meil siin on. Jumal näeb, 

                                            
1 Ellen G. White, „Selected Messages“, 1. rmt, lk 321, 322. 
2 Ellen G. White, „Help in Daily Living“, lk 48, 49. 
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mida me kogeme, ning tõotab meid lohutada. „Heida Issanda peale oma koorem, ja 
tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!“ (Ps 55:23) 

Teiseks see, mis puudutab valeõpetusi. Me peame aru saama, et võltsingu 
olemasoluks on vajalik ehtsa olemasolu. Näiteks on võltsijaid, kes trükivad valeraha, 
selmet selle nimel töötada. Erinevus näitab, et raha, mida nad trükivad, ei ole kunagi 
originaaliga täiesti identne. Kuid pane tähele, et näiteks Kanadas ei ole ühtki 
võltskuuedollarilist. Miks? Lihtsalt sellepärast, et pole ametlikku kuuedollarilist, mida 
võltsida, ning seepärast oleks see ilmselge valeraha. Sama käib Jumala õpetuste 
kohta. Maailmas on kristluse jaoks arvutult variatsioone ja moonutusi, mis näivad 
tõelähedased olevat. Ainus viis nende vahel vahet teha on tunda selgelt Jumala 
Sõna ja iseloomu. 

VASTA 

1. Miks kiusatakse kristlasi taga? 

2. Missuguseid võltstõdesid oled pärast tõe teadasaamist avastanud? 
 
Kolmapäev, 21. juuni 
Divine Domingo (Barrie, Ontario, Kanada) 

Praktiline juhend. Sa elad vaid kord (YOLO) – kas tõesti? 

1Pt 4:7−11; 2Pt 3:11 

Kristlaste jaoks on olnud pidev võitlus elada elu, mis järgiks Jeesuse eeskuju. 
Juba Peetruse ajal ahvatlesid ühiskond ja maailm oma vara ja kuulsusega. 
Tänapäeva noortena oleme ideaalne saak. Meedia sisendab meile, et meil on ainult 
see elu, nii et võime teha seda, mida soovime. Sellise meelelaadiga eksitatakse 
paljud elama tuleviku pärast muretsemata. Meie mõistagi teame, et see pole nii: me 
ootame igavest elu koos Jeesuse ja Tema õige rahvaga. Niisiis, kuidas elada, kui 
Saatana luurab iga nurga taga? Peetrus jagab meile mõned strateegiad. 

Anna Jumalale teada oma plaanid ja soovid ning palu Tema juhtimist. 

Y: You pray. Palveta. Kõik algab sinust. Kui sa ei tea, kust alustada, meenuta, et 
Jumal on alati valmis kõiki meie küsimusi kuulama. Me peame lihtsalt Temaga 
rääkima. 

O: Offer yourself to God. Paku ennast Jumalale. Pärast palvetamist lase Jumalal 
sinu elu juhtimine üle võtta. Anna Talle teada oma plaanid ja soovid ning palu Tema 
juhtimist. Ta hoiab su mõistuse selgena, et suudad end kiusatuste palge ees 
valitseda (1Pt 5:7, 8). 

L: Love. Armasta. Armasta teisi nii, nagu Jumal sind armastab. Kui sa seda teed, 
mõistad sa teiste heaks elamise rõõmu, isegi kui teised sinu vastu eksivad. Armastus 
aitab sul olla lahke ja alandlik ning teisi aktsepteerida (1Pt 3:8, 9). 

O: Open your mind. Ava oma mõistus. Kõrvalda kõik halb uskudes, et üsna varsti 
hävib kõik, millest Saatan meid läbi minema sunnib. Siis pole enam kurbust, valu ega 
surma. Ole avatud Jumala teenimisele ja ela püha elu (2Pt 3:11). 

VASTA 

1. Miks meeldib paljudele noortele YOLO idee? 

2. Missugused ohud on ilma Jumalata elamisel? 

3. Kuidas saad jagada Jumala versiooni elust teiste noortega? 
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Neljapäev, 22. juuni 
Stephanie Valentine (Barrie, Ontario, Kanada) 

Arvamus. Eriline olemise hind 

1Pt 1:13, 15, 16, 22 

Kristus ei tulnud maa peale üksnes meie pattude eest tasumiseks, vaid Ta andis 
ka täiusliku ja täpse eeskuju, kuidas elada kristlikku elu. Rikutud moraali ja kommete 
keskel, mis on maailmas väga populaarsed võime leida, et on raske elada selle 
erilise elustiili järgi, mida Jumal on kutsunud meid järgima. Kiusatused, mida iga päev 
kohtame, ahvatlevad meid ilmalike kommetega kohanduma. Ole valvel ja ära lase 
end petta, sest Piibel ütleb selgelt: „Saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu 
on püha see, kes teid on kutsunud; sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen 
püha!““ (1Pt 1:15, 16) 

Me ei tohi unustada, et Jeesus kannatas ja suri kogu inimkonna eest. 

Me peame taotlema õiglust ja võtma Piibli juhtnööriks. Sõnast leiame tõe, millele 
kuuletuda, mida ellu rakendada ja mõista. Ilma Piibli jaoks aega võtmata laseme 
teistel tõlgendusvahenditel oma mõistust mõjutada. Seepärast peame valvama, mida 
oma pähe lubame (salm 13). 

Peamine, mida Kristus soovib meid omaks võtvat, on armastus. „Et te olete 
kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage 
raugematult üksteist puhtast südamest!“ (salm 22) Keda on mõeldud siin sõna 
„üksteist“ all? Kas ainult vendi ja õdesid Kristuses või kehtib see kogu inimkonna 
kohta, olenemata nende rassist, religioonist ja taustast? Kuigi võib olla leppida kõigi 
inimestega nii, nagu nad on, ei tohi me unustada, et Jeesus kannatas ja suri kogu 
inimkonna eest. Maa peal elades kohtles Ta kõiki õiglaselt ja osutas suuremeelset 
kaastunnet patuse rahva vastu. Kui Jumal, kes on nii õiglane ja puhas, suudab 
meisse suhtuda rohke armastusega, suudame ka meie näidata armastustegusid oma 
naabrite, töökaaslaste ja klassikaaslaste suhtes. 

Kristlik elu ei ole sile tee. Sellel on palju komistuskive, mille tõttu me kukume ja 
peame Issandalt andestust otsima. Seepärast on oluline julgustada üksteist mitte alla 
andma, vaid edasi tungima ja teadma, et Jumal on tahtlik ja võimeline andma meile 
jätkamiseks vajalikku jõudu. Jumal tunneb meie südant ja kalduvust patustada ning 
Ta on kohal, et meid igast olukorrast välja päästa. 

VASTA 

1. Mil moel saad julgustada kedagi, kes on kristlikul teekonnal raskustes? 

2. Miks on oluline mitte mõista kohut nende üle, kel on alles vaja Kristus oma 
südamesse lubada? 
 
Reede, 23. juuni 
Allison Sauceda (Centerville, Ohio, USA) 

Uurimine. Hoolikalt taeva jaoks valmistudes elamine 

1Pt 1:14−16, 22; 2Pt 3:1−10 

KOKKUVÕTE 

Selle nädala õppetükis võeti kokku Peetruse kirjade peamised teemad, täpsemalt 
varakristliku koguduse tagakiusamine ja hoiatus valeõpetajate eest. Kuid nende 
raskete ja võib-olla ka heidutavate teemade keskel julgustab Peetrus oma 
kaaskristlasi ja ka meid tänapäeval lootusrikka sõnumiga. 2Pt 3:1−10 meenutab 
Peetrus, et seesama Issand, kes asetas taevad ja maa oma kohale, valmistub 
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teiseks tulekuks. Meie kohustus on elada maa peal püha elu. Me peame taeva jaoks 
valmistudes pidama Jumala käske ja püüdma Jeesust tundma õppida. 

TEGEVUSED 

 Loe iga päev Piiblit. Kui uurid seda, mida Piiblil on sinu kohta öelda, õpid 
Jumala iseloomu tundma. 

 Palveta lakkamatult, eriti siis, kui tundub, et miski on valesti. Olgu see 
tagakiusamise olukorras, või kui mõtiskled tõeõpetuse üle, taevase Isaga 
ühenduse võtmine aitab sul kindlaks teha, missugused peaksid olema sinu 
järgmised sammud. 

 Söö koos kaasusklikuga lõunat või võtke kiire eine. Teiste kristlastega 
suhtlemine on suurepärane moodus oma tõekspidamisi kinnitada ja rasketel 
aegadel julgustust saada. Kuid ära püüa ühise aja jooksul üksnes „saada“. 
Veendu, et ka sinu sõber saab samasugust kinnitust ja julgustust. 

 Mine loodusesse jalutama, et Jumalaga suhelda. Palu jalutades, et Jumal 
ilmutaks sulle konkreetseid valdkondi, milles on sul vaja kasvada, et võiks 
saada „pühaks, sest mina olen püha“ (1Pt 1:16). Palveta järgmisel nädalal 
nende nõrkuste pärast. 

 Teeni oma kogukonda, näiteks supiköögis, kodutute varjupaigas või 
haiglamisjonis. Peetrus ütleb: „Armastage raugematult üksteist puhtast 
südamest!“ (1Pt 1:22) Pole paremat viisi väljendada armastust abivajajate 
vastu, kui teenida neid seal, kus nad on, ja näidata neile Jeesuse kaunist 
iseloomu. 

 Kirjuta luuletus või laulusõnad, mis väljendavad sinu vaimustust taevast. Kui 
võimalik, lisa element selle aja kohta, mille veedad siin maa peal valmistudes. 
Esita see oma hingamispäevakooli klassis või väikegrupis. 

LISALUGEMINE 

Ellen G. White, „The Sanctified Life“. 

Precept Ministries, „1Peter − Precept Workbook“ ja „2 Peter − Precept Workbook“, 
võimalik osta https://shop.precept.org/.  

http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:16
http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:22
https://shop.precept.org/
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